
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 11/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

............................................................ 
ผู้มาประชุม  
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2.  อาจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ  
 3. อาจารย์ ดร. อริยาภรณ์  นันทิพัฒน์พฤกษา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ   
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณ ี มงคลสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 5.  นางสาวชินาพัจน์ ศรีวิลัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี 
 6. อาจารย์ถิรจิต  แสนพล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน  กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา    
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 8. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 9. นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ  เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 10. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช้านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 11. นางสาวประภัสสร ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป รองประธานกรรมการ 
    และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 4. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐญิา  ค้าผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กรกช  ชั นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวูงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 8. อาจารย์ ดร. ธนวดี  พรหมจันทร์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กรรมการ  
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 9. นายภาณุมาศ  ครุฑสิงห์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  
 10. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ้านวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
 11. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ   
ผู้ลาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสัมฤทธิ์  เอกสินธุ์   รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 2. นางสาวจุฑามาศ เมฆนิติ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 

เปิดประชุมเวลา  9.50  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

 1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 แล้ว      เมื่อ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไข คือ หน้า 33 วาระที่ 3.16.4 การ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณพิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สิลปะ ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยขอปรับแก้
รหัสรายวิชาที่พิมพ์คลาดเคลื่อนจาก  
  “317 364  การอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
    317 365  การอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ”  
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  เป็น  
  “317 634  การอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
    317 635  การอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ” 
 2. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แล้ว เมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไข ดังนี  
  2.1 หน้า 1 ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference ล้าดับที่ 1. ให้ปรับแก้จาก  
   “1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกัน  ประธานกรรมการ 
         คุณภาพการศึกษา 
         รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ” 
   “1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน ประธานกรรมการ 
         คุณภาพการศึกษา 
         รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ” 
  2.2 หน้า 3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ บรรทัดที่ 2 – 3        
ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นประธานในที่ประชุมแทน” เป็น “..... จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุมแทน”   
 3. ส้านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบการอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ดังนี  

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยกุต ์ฉบับปี พ.ศ. 2559  
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ฉบับ

ปี พ.ศ. 2561 
 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 

1)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี  
พ.ศ. 2559 

2)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 
1)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบบัปี พ.ศ. 2559 
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  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอปรับแก้ข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   รายละเอียดตามบันทึกคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ อว 8615/04148 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2562 เรื่อง ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 เนื่องจากพิมพ์จ้านวนหน่วยกิตคลาดเคลื่อน ในรายวิชา 615 341 เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal 
Combustion Engines) ดังนี  

เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

615 341  เครื่องยนต์สันดาปภายใน        3(3-0-6) 
            (Internal Combustion Engines) 

615 341  เครื่องยนต์สันดาปภายใน      2(2-0-4) 
             (Internal Combustion Engines) 

 

55 

 
  5. คณะมัณฑนศิลป์ ขอปรับแก้ข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 รายละเอียดตามบันทึกคณะมัณฑนศิลป์ ที่ อว 8610/4898 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอปรับแก้
รายละเอียดค้าอธิบายรายวิชา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี       พ.ศ. 2562 
เนื่องจากพิมพ์ค้าอธิบายรายวิชาคลาดเคลื่อน ในรายวิชา 363 541 ภาษาอังกฤษส้าหรับนักออกแบบ (English for 
Designers) ดังนี  

เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

363 541 ภาษาอังกฤษส้าหรับนักออกแบบ   3(3-0-6) 
            (English for Designers) 
                 การพัฒนาทักษะการอ่าน การฟัง การ  
            น้าเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ ส้าหรับการศึกษา  
            ค้นคว้า ด้านศิลปะและการออกแบบ 
                 English reading, listening, and  
            presentation skill improvement for the  
            purpose of art and design studies. 

363 541 ภาษาอังกฤษส้าหรับนักออกแบบ   3(3-0-6) 
            (English for Designers) 
            เง่ือนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
                 การพัฒนาทักษะการอ่าน การฟัง การ  
            น้าเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ ส้าหรับการศึกษา  
            ค้นคว้า ด้านศิลปะและการออกแบบ 
                 English reading, listening, and  
            presentation skill improvement for the  
            purpose of art and design studies. 

136 
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 6. คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับแก้ข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 
 รายละเอียดตามบันทึกคณะวิทยาศาสตร์ ที่ อว 8613/7028 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแก้ไข
ข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากพิมพ์
รหัสวิชาบังคับก่อน และชื่อวิชาบังคับก่อนคลาดเคลื่อน ดังนี  

เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

458 401 ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2                    6(0-18-0) 
            (Teaching Practice II) 
            วิชาบังคับก่อน : 462 301 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
            เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 

458 401 ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2                     6(0-18-0) 
            (Teaching Practice II) 
            วิชาบังคับก่อน : 458 301 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     
            เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 

46 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1                          1(0-3-0) 
            (General Biology Laboratory I) 
            วิชาบังคับก่อน : *512 101 ปฏิบตัิการชีววิทยาทั่วไป 1 
                                *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1                            1(0-3-0) 
            (General Biology Laboratory I) 
            วิชาบังคับก่อน : *512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1 
                                *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

53 

458 401 ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2                   6(0-18-0) 
            (Teaching Practice II) 
            วิชาบังคับก่อน : 462 301 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
            เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 

458 401 ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2                     6(0-18-0) 
            (Teaching Practice II) 
            วิชาบังคับก่อน : 458 301 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     
            เง่ือนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา 

223 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1                          1(0-3-0) 
            (General Biology Laboratory I) 
            วิชาบังคับก่อน : *512 101 ปฏิบตัิการชีววิทยาทั่วไป 1 
                                *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1                            1(0-3-0) 
            (General Biology Laboratory I) 
            วิชาบังคับก่อน : *512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1 
                                *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

235 

521 302 การวิเคราะห์วงจรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6) 
            (Circuit Analysis and Electronics) 
            วิชาบังคับก่อน : 514 102 ฟสิิกส์ทั่วไป 2 
                                *521 281 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ์
                                *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

521 302 การวิเคราะห์วงจรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์          3(3-0-6) 
            (Circuit Analysis and Electronics) 
            วิชาบังคับก่อน : 514 102 ฟสิิกส์ทั่วไป 2 
                                *521 382 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส ์
                                *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

240 

 

 

 7. ประกาศส้านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ชี แจงแนว
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ 
  ตามหนังสือส้านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0224/     
ว653 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง ชี แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
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บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ความว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาอุดมศึกษาและส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูป
อุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบ
ให้เวียนแจ้งแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี       
พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรณี
ก้าหนดให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั น ดังนี   
  โดยที่เจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ซึ่ง
ก้าหนดเกี่ยวกับกรณีของอาจารย์พิเศษว่า ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั น เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลในรายวิชาดังกล่าว และเป็นการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาอาจารย์ประจ้าหลักสูตรหรือ
อาจารย์ประจ้าให้มีองค์ความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพกอปรกับอาจารย์ประจ้าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ้าของสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการก้ากับดูแลรายวิชาในหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะของนักศึกษาที่ได้
ก้าหนดไว้ในหลักสูตรนั น ๆ  
  ทั งนี  หากรายวิชาใดมีความจ้าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 
สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถด้าเนินการได้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ้าร่วม
รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั น ๆ ด้วย 
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นการด้าเนินการที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 
 8. สรุปข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรและเริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ที่ยังไม่ส่ง
หลักสูตรมายังภารกิจหลักสูตร กองบริหารงานวิชาการ จ้านวน 5 หลักสูตร ดังนี  
  วิทยาลัยนานาชาติ 
   *1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558)  
   *2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
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   *3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
  บัณฑิตวิทยาลัย 
   1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตร  
พหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
หมายเหตุ : * หมายถึง ในแผนหลักสูตรแจ้งขอปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 แต่ยังไม่มีเรื่องขอปิดหลักสูตรส่ง 
     มายังภารกิจหลักสูตร กองบริหารงานวิชาการ  
   
 9. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอรายงานผลการจัดการ
ทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2562 
   รายละเอียดตามบันทึกข้อความศูนย์บริหารจัดการศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        
ที ่อว 8603.12/1252 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2562 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อส้าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก้าหนดนโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ในระดับ B2 ขึ นไป ตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages)  ประกอบกับมติที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 และครั งที่ 
7/2562 เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการก้าหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 2562 ด้วยแบบทดสอบวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศิลปากร STEP (Silpakorn Test of English Proficiency) นั น ศูนย์
บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ด้าเนินการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ้าปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 และวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 และวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว ในการนี  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงขอรายงาน
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ผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 
 10. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส้าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต  
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความศูนย์บริหารจัดการศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        
ที่ อว 8603.12/1056 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส้าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ก้าหนดนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
ความพร้อมทั งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร โดยก้าหนดให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ B2 
( Independent User)  ต ามกรอบ มา ตร ฐ าน  The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส้าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 
ข้อ 3 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จะส้าเร็จการศึกษาทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามประกาศนี  อย่างใดอย่างหนึ่ง นั น 
  ในการนี  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ก้าหนดการจัดการ
ทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ้าปีการศึกษา 
2562 ด้วยแบบทดสอบ STEP เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนั น จึงขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการ
ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส้าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ของ
ประกาศดังกล่าว ตามข้อ 3.1 นักศึกษาที่มีผลทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ใน
ระดับ B2 ก่อนส้าเร็จการศึกษา จ้านวน 627 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี  

ล าดับ คณะวิชา จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์

ภาษาอังกฤษ (คน) 

1 คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ ์ 8 

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 34 

3 คณะโบราณคด ี 78 

4 คณะมณัฑนศลิป ์ 29 

5 คณะอักษรศาสตร ์ 254 

6 คณะศึกษาศาสตร ์ 29 
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ล าดับ คณะวิชา จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์

ภาษาอังกฤษ (คน) 

7 คณะวิทยาศาสตร ์ 13 

8 คณะเภสัชศาสตร ์ 80 

9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 

10 คณะดุริยางคศาสตร ์ 10 

11 คณะวิทยาการจัดการ 10 

12 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 43 

13 วิทยาลัยนานาชาต ิ 17 

 รวม 627 

 
 11. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอส่ง (ร่าง) ใบรับรองผลการ
ทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP (Silpakorn Test of English Proficiency)  
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความศูนย์บริหารจัดการศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        
ที ่อว 8603.12/1073 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง (ร่าง) ใบรับรองผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
STEP (Silpakorn Test of English Proficiency) ตามที่ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เป็นผู้ดูแลและด้าเนินการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP 
(Silpakorn Test of English Proficiency) ให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ทั งระดับปริญญาบัณฑิต และ
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจเข้ารับการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ นั น ในการนี  
เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP สามารถน้าผลการทดสอบดังกล่าวยื่นเป็น
เอกสารส้าหรับการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอ่ืน สมัครงาน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ศูนย์บริหารจัด
การศึกษาทั่วไปฯ จึงขอเสนอ (ร่าง) ใบรับรองผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
STEP (Silpakorn Test of English Proficiency) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
  
 12. เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอาจารย์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนในยุคโลกป่วน”  
  ด้วย กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก้าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การพัฒนาอาจารย์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในยุคโลกป่วน” วันที่ 27 -28 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ อาคารศึกษา 3 ชั น 5 คณะศึกษาศาส ตร์ 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และโรงแรมไมด้า รีสอร์ท อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยระบบและกลไกในการด าเนินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2562 (หารือ กรณีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมวิชาการ ครั งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ได้พิจารณา
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยระบบและกลไกในการด้าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
(หารือ กรณีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) โดยมีมติเห็นสมควรน้าประเด็นดังกล่าวเข้าหารือเป็นวาระสืบเนื่อง
เพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการวิชาการอีกครั ง เนื่องจากมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด  
  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาในประเด็น ดังนี  
  1. ส้าหรับหลักสูตรที่มิได้บริหารวิชาการในลักษณะหลักสูตร ให้เสนอองค์ประกอบคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรต่อที่ประชุม ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ เช่นเดียวกับหลักสูตรที่บริหารวิชาการในลักษณะหลักสูตร 
ด้วยหรือไม่  
  2. ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรมีชุดเดียวหรือแยกหลักสูตร และควรก้าหนด
วาระการด้ารงต้าแหน่งด้วยหรือไม่ และควรให้ผู้ใดเป็นผู้ลงนามค้าสั่ง 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ดังนี  
  1. หลักสูตรที่บริหารวิชาการในลักษณะหลักสูตร ต้องด้าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน 
การแบ่งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานย่อยของส่วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 2 
การบริหารวิชาการในลักษณะหลักสูตร 
  2.  หลักสูตรที่มิได้บริหารวิชาการในลักษณะหลักสูตร ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะวิชาจัดท้าร่างค้าสั่ง
แต่งตั งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของทุกหลักสูตรที่คณะวิชารับผิดชอบรวมอยู่ในฉบับเดียวกันและเสนอ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม โดยไม่ต้องเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ทั งนี  องค์ประกอบ คุณสมบัติ และจ้านวน
กรรมการให้เป็นไปตามที่คณะวิชาเห็นสมควร แต่ต้องมีประธานหลักสูตร (ถ้ามี) และผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่
ละหลักสูตรเป็นประธานและ/หรือกรรมการด้วย อีกทั งให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขรายชื่อหรือข้อมูลของ
คณะกรรมการฯ ให้เป็นปัจจุบันทุกปีการศึกษา 
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  อนึ่ง ส้าหรับปีการศึกษา 2562 นี  หากคณะวิชาใดมีการด้าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เป็นดุลยพินิจของคณะวิชาที่จะใช้คณะกรรมการฯ ชุดเดิมต่อไปหรือจะเสนอแต่งตั ง
คณะกรรมการฯ ชุดใหม่  แต่ส้าหรับคณะวิชาที่ยังไม่มีค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั น ให้เสนอร่าง
ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการฯ มายังมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป ทั งนี ให้ฝ่าย
เลขานุการจัดท้าตัวอย่างร่างค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งให้ทุกคณะวิชาต่อไป 
   
 2.2 การขอปรับปรุงแก้ไขแผนการรับนักศึกษา จ านวน 18 หลักสูตร 
  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณา 
(ร่าง) ข้อมูลแผนหลักสูตร – แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ้าปีการศึกษา 2563 – 2568 แล้ว
พบว่า ข้อมูลแผนการรับนักศึกษาไม่ตรงกับที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่หลักสูตรใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน จึงให้คณะวิชาตรวจสอบข้อมูลและแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ นั น บัดนี  มีคณะวิชาขอปรับข้อมูลแผนการ
รับนักศึกษาในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ตรงกับ (ร่าง) ข้อมูลแผนหลักสูตร – แผนการรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ้าปีการศึกษา 2563 – 2568 ดังนี  
คณะโบราณคด ี
  1. การปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559 
คณะมัณฑนศิลป์ 
  1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
  2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2561 
คณะวิทยาศาสตร์ 
  1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
  2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560 
  3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสา รสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัล ฉบับปี พ.ศ. 2561 
  4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี 

พ.ศ. 2559 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ฉบับปี 

พ.ศ. 2560 
  2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 
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  3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 

  4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 

  5. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
  6. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 
คณะเภสัชศาสตร ์
  1. การปรับปรงุแก้ไขหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ฉบับปี 

พ.ศ. 2561 
  2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2560 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
  1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
  2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า ฉบับปี   

พ.ศ. 2560 
วิทยาลัยนานาชาติ 
  1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
  หลักสูตรที่ข้อมูลแผนการรับนักศึกษาในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ยังไม่ตรงกับ (ร่าง) 
ข้อมูลแผนหลักสูตร – แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2568  
คณะศึกษาศาสตร์ 
  1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์สาระในการปรับปรุงแก้ไข ข้อ 5. ให้ข้อมูลปีการศึกษาตรงกับ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในหลักสูตรดังต่อไปนี  
    1)  หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ฉบับปี  พ .ศ .  2560  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    2) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 
คณะเภสัชศาสตร์ 
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    3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
    4) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี      
พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ 
   2. หลักสูตรที่ข้อมูลแผนการรับนักศึกษาในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ยังไม่ตรงกับ (ร่าง) 
ข้อมูลแผนหลักสูตร – แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ้าปีการศึกษา 2563 - 2568 ให้ตรวจสอบ
หลักสูตรคณะศึกษาศาสตรทั ง 3 หลักสูตรว่าประสงค์จะใช้ตัวเลขจ้านวนรับตาม มคอ.2 หรือตามแผนฯ ทั งนี ให้
แจ้งข้อมูลกลับมายังภารกิจหลักสูตร กองบริหารงานวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีพิจารณา 
 3.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. 2562        
คณะศึกษาศาสตร์  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ้าคณะศึกษาศาสตร์
โดยการเวียนมติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระใน
การปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี   

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. ทรรศนีย์  โมรา* 1. อาจารย์ ดร. ทรรศนีย์  โมรา* 
2. อาจารย์ ดร. ศศิณัฎฐ์  สรรคบุรานุรักษ์* 2. อาจารย์ ดร. รวีร าไพ  พิพัฒนลักษณ์* 
3. อาจารย์วนิดา  ชูเกียรติวัฒนากุล* 3. อาจารย์วนิดา  ชูเกียรติวัฒนากุล* 
4. อาจารยเ์ก็จวิรัล  ตั้งสิริวัสส์* 4. อาจารย ์Li Lijia* 
5. อาจารย์ Wei Jie* 5. อาจารย์ Wei Jie* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ตารางช่องสถานะ อาจารย์ล้าดับที่ 1 
และอาจารย์ล้าดับที่ 5 ให้เพ่ิมข้อมูลสัญญาจ้างฉบับก่อนหน้าด้วย ทั งนี เนื่องจากเริ่มใช้ สมอ.08 ในเดือนกันยายน 
2562 
  2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร หัวข้อบทความในวารสารทาง
วิชาการ ให้เพ่ิมการระบุสถานที่ ในการน้าเสนอ Proceedings ด้วย 
  ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.2 คณะโบราณคดี ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
จ านวน 11 หลักสูตร 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะโบราณคดี จ้านวน 11 หลักสูตร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ้าคณะ
โบราณคด ีครั งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ดังนี  
  1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. รองศาสตราจารย์ ดร. จิรัสสา  คชาชีวะ    อนุกรรมการ  
    2. นางประพิศ  พงศ์มาศ     อนุกรรมการ  
    3. นายสถาพร  เที่ยงธรรม     อนุกรรมการ  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. อาจารย์ ดร. ผุสดี  รอดเจริญ    อนุกรรมการ  
    2. อาจารย์ ดร. นฤพล  หวังธงชัยเจริญ    อนุกรรมการและเลขานุการ 
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. ศาสตราจารย์สายันต์  ไพรชาญจิตร์    อนุกรรมการ  
   2. รองศาสตราจารย์ ดร. เนื ออ่อน  ขรัวทองเขียว  อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  พิสณุพงศ์   อนุกรรมการ 
   อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัสวีสิริ  เปรมกุลนันท์  อนุกรรมการ  
    2. อาจารย์ ดร. ธนาวิ  โชติประดิษฐ    อนุกรรมการ 
   เลขานุการ 
    1. อาจารย์กวิฎ  ตั งจรัสวงศ์     เลขานุการ 
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. ศาสตราจารย์ ดร. นิติ  ภวัครพันธุ์    อนุกรรมการ  
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  ธราวรรณ  อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสวัตรี  ณ ถลาง   อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์  มนต์ไตรเวศย์   อนุกรรมการ  
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    2. อาจารย์นัฐวุฒิ  สิงห์กุล     อนุกรรมการและเลขานุการ 
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา  แก้วคัลณา   อนุกรรมการ  
   2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ  ภักดีค้า   อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาสินี  ปิยพสุนทรา   อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย  พินโน    อนุกรรมการ  
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย  คหกิจโกศล   อนุกรรมการ 
    3. อาจารย์ ดร. ชุติชล  เอมดิษฐ    อนุกรรมการและเลขานุการ 
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์  ตั งเคียงศิริสิน   อนุกรรมการ  
   2. อาจารย์ ดร. นันทนุช  อุดมละมุล    อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์  เทพสุริวงศ์  อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้าไลทิพย์  ปัตตะพงศ ์  อนุกรรมการ  
    2. อาจารย์อัญญรัตน์  อ้าพันพงษ ์    อนุกรรมการ 
   เลขานุการ 
    1. อาจารย์กฤษฎา  ข้ายัง     เลขานุการ 
  6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. รองศาสตราจารย์ ดร. สิรจิตต์  เดชอมรชัย   อนุกรรมการ  
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา  นันทศิลป์   อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรานุช  โสภา   อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญลักษณ์  วงศ์จงใจหาญ  อนุกรรมการ  
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์  พุทธพงษ์   อนุกรรมการ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤด ี สายสิงห์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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  7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์   อนุกรรมการ  
   2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ   อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์  จุฬารัตน์   อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. อาจารย์ภูมิ  ภูติมหาตมะ     อนุกรรมการ 
   2. อาจารย์นุชนภางค์  ชุมดี     อนุกรรมการและเลขานุการ 
  8. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ  เล็กสุขุม   อนุกรรมการ  
   2. ศาสตราจารย์สายันต์  ไพรชาญจิตร์    อนุกรรมการ 
   3. นายอรุณศักดิ์  กิ่งมณี     อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์  ติงสัญชลี   อนุกรรมการ  
    2. รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์  ชูวิเชียร   อนุกรรมการ 
   เลขานุการ 
    1. อาจารย์ ดร. วิภาช  ภูริชานนท์    เลขานุการ 
  9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุ ง  
พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ  เล็กสุขุม   อนุกรรมการ  
   2. ศาสตราจารย์สายันต์  ไพรชาญจิตร์    อนุกรรมการ 
   3. นายอรุณศักดิ์  กิ่งมณี     อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์  ติงสัญชลี   อนุกรรมการ  
    2. รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์  ชูวิเชียร   อนุกรรมการ 
   เลขานุการ 
    1. อาจารย์ ดร. วิภาช  ภูริชานนท์    เลขานุการ 
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  10. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. รองศาสตราจารย์ประยูร  ทรงศิลป์    อนุกรรมการ  
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์  พิมพวง   อนุกรรมการ 
   3. รองศาสตราจารย์กรรณิการ์  วิมลเกษม   อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. อาจารย์ ดร. อุเทน  วงศ์สถิตย์    อนุกรรมการ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวล  คัชชิมา   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. รองศาสตราจารย์ประยูร  ทรงศิลป์    อนุกรรมการ  
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์  พิมพวง   อนุกรรมการ 
   3. รองศาสตราจารย์กรรณิการ์  วิมลเกษม   อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. อาจารย์ ดร. อุเทน  วงศ์สถิตย์    อนุกรรมการ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวล  คัชชิมา   อนุกรรมการและเลขานุการ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกล้าดับที่ 2 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคจาก “ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2522)” เป็น “ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2522)” 
   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกล้าดับที่ 3 ที่
ประชุมตั งข้อสังเกตว่า คุณวุฒิไม่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศส ทั งนี เสนอทบทวน 
   3. ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร      
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2564) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกล้าดับที่ 1 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรอยู่แล้ว อาจท้าให้เสียโอกาสได้รับมุมมองใหม่จากท่านอ่ืน ทั งนี เสนอทบทวน 
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    ให้เสนอคณะโบราณคดีพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตร จ้านวน 11 หลักสูตร และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 
 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรม-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั งที่ 10/2562 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดังนี   
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย  อัศวินชัยโชติ  อนุกรรมการ  
   2. รองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐา  ปานงาม   อนุกรรมการ 
   3. รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  วัฒนพงศกร  อนุกรรมการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา  เจวจินดา  อนุกรรมการ  
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  สอดศรี  อนุกรรมการ 
   3. อาจารย์ ดร. ยรรยงค์  พันธ์สวัสดิ์   อนุกรรมการ 
  เลขานุการ 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์  ชัยสุข   เลขานุการ 
   2. นางสาวปาริชาติ  ศรีนวลมาก    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   3. นางศรีอัมพร  ปลั่งสุวรรณ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
   ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท้าค้าสั่ง
แต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
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 3.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่ ง ได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั งที่ 
10/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง
แก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติ  ยงวณิชย์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติ  ยงวณิชย์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภทัร์  สุขแสน* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภทัร์  สุขแสน* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรดา  หล่อยืนยง* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรดา  หล่อยืนยง* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัญ  วสันตกรณ์* - 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมจิตร  ลาภโนนเขวา* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมจิตร  ลาภโนนเขวา* 
6. อาจารย์ ดร. นฤทธิ์  ตรีอ้านรรค* 5. อาจารย์ ดร. นฤทธิ์  ตรีอ้านรรค* 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์  หงส์ศรีพันธ์ 6. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์  หงส์ศรีพันธ์ 
8. รองศาสตราจารย์มาณพ  ปานะโปย 7. รองศาสตราจารย์มาณพ  ปานะโปย 
9. รองศาสตราจารย์อาชาไนย  บัวศรี 8. รองศาสตราจารย์อาชาไนย  บัวศรี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ฉาย  ทองปิ่น 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จนัทร์ฉาย  ทองปิ่น 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร์  เฆษะปะบุตร 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร์  เฆษะปะบุตร 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ชัยยุตต ์ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ชัยยุตต ์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาเจรา  พัฒนถาบุตร 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาเจรา  พัฒนถาบุตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  เลิศวิจิตรจรัส 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  เลิศวิจิตรจรัส 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ์ 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดศิริ  เหมศรี 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดศิริ  เหมศรี 
18. อาจารย์ ดร. ศราวุธ  ภู่ไพจิตร์กุล 17. อาจารย์ ดร. ศราวุธ  ภู่ไพจิตร์กุล 
19. อาจารย์ ดร. อ้านาจ  สิทธัตตระกูล 18. อาจารย์ ดร. อ้านาจ  สิทธัตตระกูล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้ปรับแก้ข้อมูลในตารางข้อมูล
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  
   1. ให้เพ่ิมข้อมูลก่อนตารางบรรทัดที่ 3 ว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
   2. ข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 3 ล้าดับที่ 8 ข้อมูลอาจารย์ท่านเดียวกัน
ให้พิมพ์อยู่หน้าเดียวกัน 
   3. อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ล้าดับที่ 19 ให้ระบุสัญญาจ้างตั งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่สิ นสุดสัญญาจ้าง 
   ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี    
พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตร
เคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั งที่ 10/2562 เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์มาณพ  ปานะโปย* 1. รองศาสตราจารย์มาณพ  ปานะโปย* 
2. รองศาสตราจารย์อาชาไนย  บัวศรี* 2. รองศาสตราจารย์อาชาไนย  บัวศรี* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จนัทร์ฉาย  ทองปิ่น* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จนัทร์ฉาย  ทองปิ่น* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศภุกิจ  สุทธิเรืองวงศ์* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศภุกิจ  สุทธิเรืองวงศ์* 
6. อาจารย์ ดร. ศราวุธ  ภู่ไพจิตร์กุล* 6. อาจารย์ ดร. ศราวุธ  ภู่ไพจิตร์กุล* 
7. อาจารย์ ดร. อ้านาจ  สิทธัตตระกูล* 7. อาจารย์ ดร. อ้านาจ  สิทธัตตระกูล* 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์  หงส์ศรีพันธ์ 8. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์  หงส์ศรีพันธ์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐัวุฒิ  ชัยยุตต์ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐัวุฒิ  ชัยยุตต์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติ  ยงวณิชย์ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติ  ยงวณิชย์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร์  เฆษะปะบุตร 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร์  เฆษะปะบุตร 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาเจรา  พัฒนถาบุตร 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาเจรา  พัฒนถาบุตร 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์  สุขแสน 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์  สุขแสน 



21 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรดา  หล่อยืนยง 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรดา  หล่อยืนยง 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  เลิศวิจิตรจรัส 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  เลิศวิจิตรจรัส 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดศิริ  เหมศรี 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดศิริ  เหมศรี 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัญ  วสันตกรณ์ - 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร  ลาภโนนเขวา 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตร  ลาภโนนเขวา 
19. อาจารย์ ดร. นฤทธิ์  ตรีอ้านรรค 18. อาจารย์ ดร. นฤทธิ์  ตรีอ้านรรค 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ขอถอนวาระการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจาก สมอ.08 ฉบับล่าสุดที่ส้านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร ดังนี   
   1. รองศาสตราจารย์มาณพ  ปานะโปย 
   2. รองศาสตราจารย์อาชาไนย  บัวศรี 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ฉาย  ทองปิ่น 
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล 
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ์ 
   6. อาจารย์ ดร. ศราวุธ  ภู่ไพจิตร์กุล 
   7. อาจารย์ ดร. อ้านาจ  สิทธัตตระกูล 
   ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทราบ 
 
 3.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ  
โลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ครั งที่ 
10/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง
แก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์  วุฒิชัยวัฒน์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์  วุฒิชัยวัฒน์* 
2. อาจารย์กวินธร  สัยเจริญ* 2. อาจารย์กวินธร  สัยเจริญ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อนุรัตนานนท์* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อนุรัตนานนท์* 
4. อาจารย์เกษรินทร์  พูลทรัพย์* 4. อาจารย์เกษรินทร์  พูลทรัพย์* 
5. อาจารย์บัญญัติ  พันธ์ประสิทธิ์เวช* 5. อาจารย์บัญญัติ  พันธ์ประสิทธิ์เวช* 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ  กล่อมจิตร 6. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ  กล่อมจิตร 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชศูักดิ์  พรสิงห์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชศูักดิ์  พรสิงห์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีรักษ์  ศรีทองชัย 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีรักษ์  ศรีทองชัย 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์  หงษ์สุวรรณ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์  หงษ์สุวรรณ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  พิพัฒน์ไพบูลย์ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  พิพัฒน์ไพบูลย์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  ลีวากวีวงศ์ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  ลีวากวีวงศ์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม  โฆษิตชัยมงคล 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม  โฆษิตชัยมงคล 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  เณรโต - 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คเณศ  พันธุ์สวาสดิ์ 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คเณศ  พันธุ์สวาสดิ์ 
15. อาจารย์ ดร. วรฤทัย  ชูเทียร 14. อาจารย์ ดร. วรฤทัย  ชูเทียร 
16. อาจารย์ ดร. สิทธิชัย  แซ่เหล่ม 15. อาจารย์ ดร. สิทธิชัย  แซ่เหล่ม 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
   ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทราบ แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี    
พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. วรฤทัย  ชูเทียร* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์  วุฒิชัยวัฒน์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์  หงษ์สุวรรณ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์  หงษ์สุวรรณ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม  โฆษิตชัยมงคล* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม  โฆษิตชัยมงคล* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  พิพัฒน์ไพบูลย์* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  พิพัฒน์ไพบูลย์* 
5. อาจารย์ ดร. สิทธิชัย  แซ่เหล่ม* 5. อาจารย์ ดร. สิทธิชัย  แซ่เหล่ม* 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ  กล่อมจิตร 6. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ  กล่อมจิตร 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คเณศ  พันธุ์สวาสดิ์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คเณศ  พันธุ์สวาสดิ์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชศูักดิ์  พรสิงห์ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชศูักดิ์  พรสิงห์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีรักษ์  ศรีทองชัย 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีรักษ์  ศรีทองชัย 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์  วุฒิชัยวัฒน์ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์  วุฒิชัยวัฒน์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อนุรัตนานนท์ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อนุรัตนานนท์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  ลีลากวีวงศ์ 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  ลีลากวีวงศ์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  เณรโต - 
14. อาจารย์กวินธร  สัยเจริญ 13. อาจารย์กวินธร  สัยเจริญ 
15. อาจารย์วิชัย  จันทรักษา  - 
16. อาจารย์บัญญัติ  พันธ์ประสิทธิ์เวช 14. อาจารย์บัญญัติ  พันธ์ประสิทธิ์เวช 
17. อาจารย์ธนาธร  เกรอด 15. อาจารย์ธนาธร  เกรอด 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก  
   “ภาควิชาวิศวกรรมอุสาหการและการจัดการ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากอาจารย์วิชัย  จันทรักษา 
เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  เณรโต เกษียณอายุราชการ 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562”  
   เป็น 
   “ภาควิชาวิศวกรรมอุสาหการและการจัดการ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากอาจารย์วิชัย  จันทรักษา และ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  เณรโต เกษียณอายุราชการ และเพ่ือให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ    
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558”  
   ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.8 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย  ตามบันทึกคณะ
วิทยาศาสตร์ ที่ อว 8613/7079 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ดังนี  
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์  อมรศักดิ์ชัย  อนุกรรมการ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุภาพร  สมีน้อย  อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิสรา  ศรีวัฒนวรัญญู  อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. อาจารย์ ดร. กุลทัศน์  สุวัฒน์พิพิฒน์   อนุกรรมการ 
    2. อาจารย์ ดร. สุธินี  เกิดเทพ      อนุกรรมการและเลขานุการ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตารางรายละเอียดข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกล้าดับที่ 3 ตารางช่องคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี ให้ปรับแก้จาก “วท.บ. 
(เคมี) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)” เป็น “วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(2537)”และระดับปริญญาโทจาก “วท.ม. (เคมีอินทรีย์) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2541)” เป็น “วท.ม. (เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)” 
  ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย และ
เสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 
 3.9 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
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2562 และครั งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2562 แล้ว ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอ
เพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา  เจวจินดา* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา  เจวจินดา* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ชูเกียรติ  สอดศรี* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ชูเกียรติ  สอดศรี* 
3. อาจารย์ ดร. ยรรยงค์  พันธ์สวัสดิ์* 3. อาจารย์ ดร. ยรรยงค์  พันธ์สวัสดิ์* 
4. อาจารย์ ดร. จิรัฏฐ์  เหมือนชู 4. อาจารย์ ดร. จิรัฏฐ์  เหมือนชู 
5. อาจารย์ ดร. ภมร  ศิลาพันธ์ 5. อาจารย์ ดร. ภมร  ศิลาพันธ์ 
6. อาจารย์ ดร. โสภณ  ผู้มีจรรยา 6. อาจารย์ ดร. โสภณ  ผู้มีจรรยา 
7. อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล 7. อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล 

- 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์  แก้วอ่อน 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ ให้ตัด
ข้อความว่า “ไม่รวมรายวิชาไม่นับหน่วยกิต” ออก 
   2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร หัวข้อประสบการณ์สอน ให้
ปรับแก้การเรียงล้าดับเลขรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก 
   ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.10 คณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
  3.10.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ้า
คณะเภสัชศาสตร์โดยการเวียนมติ ครั งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจาก
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 แล้ว ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  สันติมาลีวรกุล* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  สันติมาลีวรกุล* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นนัทลักษณ์  สถาพรนานนท์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นนัทลักษณ์  สถาพรนานนท์*

นนท์* 3. รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส  พงศ์ชัยเดชา* 3. รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส  พงศ์ชัยเดชา* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรัณฑ์รัตน์  ทิวถนอม 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรัณฑ์รัตน์  ทิวถนอม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทัที  พรประภา 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทัที  พรประภา 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. นลินี  พูลทรัพย์ - 
7. อาจารย์ ดร. อินทิรา  กาญจนพิบูลย์ - 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร  พงษ์เมษา - 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรวลยั  บุญเมือง 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรวลัย  บุญเมือง* 
10. อาจารย์ ดร. ดาราพร  รุ้งพราย 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร  รุ้งพราย** 
 8. อาจารย์ ดร. ปิยรัตน์  พิมพ์สี 
 9. อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์  สุพรรณกลาง 
 10. อาจารย์ ดร. วีรยุทธ์  แซ่ลิ้ม 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1.  เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเป็นชุดเดียวกันกับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ทั งนี เสนอให้ปรับแก้รูปแบบ
การพิมพ์โดยให้เรียงล้าดับรายชื่ออาจารย์เหมือนกัน 
   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข อาจารย์ล้าดับที่ 8 ให้ตรวจสอบต้าแหน่งทางวิชาการว่าที่ถูกต้อง
เป็น “ผศ.ดร.” หรือ “อ.ดร.” เนื่องจากไม่ตรงกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี      
พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ที่ระบุเป็น “อ.ดร.” ทั งนี ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันด้วย โดยให้ปรับแก้ทุกแห่งที่
ปรากฏ 
 3. 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” 
   4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล้าดับที่ 8 ตารางช่อง
รายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) ให้ปรับแก้รูปการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ให้เป็นอักษรตัวหนา 
   5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร หัวข้อบทความวิจัยใน
วารสารทางวิชาการ ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เครื่องหมายหลังชื่อย่อ เช่น “J,” หรือ “W.” หรือ 
“W.,”ทั งนี ให้ปรับแก้ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั งหลักสูตร 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.10.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ้าคณะ    
เภสัชศาสตร์โดยการเวียนมติ ครั งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิต
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 แล้ว ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส  พงศ์ชัยเดชา* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. มนสั  พงศ์ชัยเดชา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นลินี  พูลทรัพย์ - 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส  พงศ์ชัยเดชา* 3. รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส  พงศ์ชัยเดชา* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  สันติมาลีวรกุล* 4. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  สันติมาลีวรกุล* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทัที  พรประภา 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นทัที  พรประภา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นนัทลักษณ์  สถาพรนานนท์* 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นนัทลักษณ์  สถาพรนานนท์* 
7. อาจารย์ ดร. อินทิรา  กาญจนพิบูลย์ - 
8. อาจารย์ ดร. ทิพาพร  พงษ์เมษา - 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรวลัย  บุญเมือง 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรวลัย  บุญเมือง* 



28 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

10. อาจารย์ ดร. ดาราพร  รุ้งพราย 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร  รุ้งพราย** 
 8. อาจารย์ ดร. ปิยรัตน์  พิมพ์สี 
 9. อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์  สุพรรณกลาง 
 10. อาจารย์ ดร. วีรยุทธ์  แซ่ลิ้ม 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1.  เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เป็นชุดเดียวกันกับหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ทั งนี เสนอให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์โดยให้เรียงล้าดับรายชื่ออาจารย์เหมือนกัน 
   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ล้าดับที่ 8 ให้
ตรวจสอบต้าแหน่งทางวิชาการที่ระบุว่า “อ.ดร.” ซึ่งไม่ตรงกับหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา      
เภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ที่ระบุเป็น “ผศ.ดร.” ทั งนี ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันด้วย 
โดยให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏ 
 3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
    “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
           ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
    วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
   เป็น 
      “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
      วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
   4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล้าดับที่ 10 ตาราง
ช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) และอาจารย์ล้าดับที่ 7 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) 
ให้ปรับแก้รูปการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ให้เป็นอักษรตัวหนา 
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   5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร หัวข้อบทความวิจัยใน
วารสารทางวิชาการ ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เครื่องหมายหลังชื่อย่อ เช่น “J,” หรือ “W.” หรือ 
“W.,” ทั งนี ให้ปรับแก้ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั งหลักสูตร 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.11 คณะอักษรศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 หลักสูตร 
   3.11.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี      
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า
คณะอักษรศาสตร์ ครั งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2562 แล้ว ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข 
คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมุาลี  ลิ มประเสริฐ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมุาลี  ลิ มประเสริฐ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา  หุตินทะ* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา  หุตินทะ* 

- 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย  ส าเนียงงาม 
4. อาจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐ**

กุล**ภิญโญ* 5. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต 6. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต 
6. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 7. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง 8. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง 
8. อาจารย์ ดร. สุนทรี  โชติดลิก 9. อาจารย์ ดร. สุนทรี  โชติดลิก 

- 10. อาจารย์ ดร. นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
            ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
    1. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข แบบ 2.1 ตารางช่องหมวดวิชา ให้
ปรับแก้ข้อความจาก “รายวิชา” เป็น “รายวิชา ไม่น้อยกว่า” และจาก “หน่วยกิตรวม” เป็น “หน่วยกิตรวม ไม่
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น้อยกว่า” ตารางช่องเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต” เป็น “48 
หน่วยกิต” 
  2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
              “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                   ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
              วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
              เป็น 
              “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
             วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
     3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ล้าดับที่ 2 
ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี  
     1) หัวข้อผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ข้อความว่า “ทุนวิจัย
ส่วนตัว. 325-340” ว่าถูกต้องหรือไม่ ทั งนี ให้เพ่ิมข้อมูล สถานที่ที่พิมพ์ และจ้านวนหน้าด้วย 
     2) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสาร ให้ตรวจสอบชื่อหัวข้อเป็น 
“ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือรวมบทความ” หรือไม ่
     3) หัวข้อบทความทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความจาก “.....ปีที่ 40 ฉบับที่ 
2 (ก.ค. – ธ.ค. 2561) : 123 – 148. TCI 1” เป็น “.....ปีที่ 40, ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2561) : 123 – 148. (TCI 1)” 
    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.11.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี  
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า
คณะอักษรศาสตร์ ครั งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2562 แล้ว ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข 
คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ลิ มประเสริฐ* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ลิ มประเสริฐ* 
2. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ* 2. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา  หุตินทะ* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา  หุตินทะ* 
4. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา 4. อาจารย์ ดร. นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 
5. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย  ส าเนียงงาม 
6. อาจารย์วีณา  วุฒิจ านงค์ - 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย - 
9. อาจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐ**

กุล** 10. อาจารย์ ดร. สุนทรี  โชตดิิลก 8. อาจารย์ ดร. สุนทรี  โชติดลิก 
11. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต 9. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต 
12. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง 10. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
            ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
              “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                   ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
              วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
              เป็น 
              “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
             วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
     2.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ล้าดับที่ 2 
ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี  
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     1) หัวข้อผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ข้อความว่า “ทุนวิจัย
ส่วนตัว. 325-340” ว่าถูกต้องหรือไม่ ทั งนี ให้เพ่ิมข้อมูล สถานที่ที่พิมพ์ และจ้านวนหน้าด้วย 
     2) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสาร ให้ตรวจสอบชื่อหัวข้อเป็น 
“ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือรวมบทความ” หรือไม ่
     3) หัวข้อบทความทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความจาก “.....ปีที่ 40 ฉบับที่ 
2 (ก.ค. – ธ.ค. 2561) : 123 – 148. TCI 1” เป็น “.....ปีที่ 40, ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2561) : 123 – 148. (TCI 1)” 
    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.11.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
อาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ้าคณะอักษรศาสตร์ ครั งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 แล้ว ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง* 
2. อาจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐ*,** 
3. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต* 3. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต* 
4. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย  ส าเนียงงาม 
5. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 5. อาจารย์ ดร. นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 
6. อาจารย์วีณา  วุฒิจ านงค์ - 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย - 
9. อาจารย์ ดร. สุนทรี  โชติดลิก 7. อาจารย์ ดร. สุนทรี  โชติดลิก 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ลิ มประเสริฐ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ลิ มประเสริฐ 
11. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 9. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา  หุตินทะ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา  หุตินทะ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
            ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
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     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
     1.  ข้อ 1. ให้ตรวจสอบและปรับแก้ค้าว่า “ส้านักงาน” ที่พิมพ์ซ ้ากันออก 
  2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้จาก 
              “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                   ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
              วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
              เป็น 
              “ รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช) 
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
             วันที่.........เดือน.........พ.ศ. 2562” 
    3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ล้าดับที่ 2 
ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี  
     1) หัวข้อผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ข้อความว่า “ทุนวิจัย
ส่วนตัว. 325-340” ว่าถูกต้องหรือไม่ ทั งนี ให้เพ่ิมข้อมูล สถานที่ที่พิมพ์ และจ้านวนหน้าด้วย 
     2) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสาร ให้ตรวจสอบชื่อหัวข้อเป็น 
“ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือรวมบทความ” หรือไม ่
     3) หัวข้อบทความทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความจาก “.....ปีที่ 40 ฉบับที่ 
2 (ก.ค. – ธ.ค. 2561) : 123 – 148. TCI 1” เป็น “.....ปีที่ 40, ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2561) : 123 – 148. (TCI 1)” 
    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.12 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา       
วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ้าคณะเภสัชศาสตร์ ครั งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 และผ่านการตรวจสอบจาก
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บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 แล้ว ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระใน
การปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  แพชมัด* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  แพชมัด* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สนทยา  ลิ มมัทวาภิรัติ์* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. สนทยา  ลิ มมัทวาภิรัติ์* 

3. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์* 3. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์* 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน์* 4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน์* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาลักษณ์ ปฐมชัยวิวัฒน์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาลักษณ์ ปฐมชัยวิวัฒน์ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษร  จันทร์ศิริ 6. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษร  จันทร์ศิริ* 

7. อาจารย์ ดร. ประสพชัย  พัฒน์โรจนโสภณ 7. อาจารย์ ดร. ประสพชัย  พัฒน์โรจนโสภณ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี  พนมสุข 8. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี  พนมสุข 

9. รองศาสตราจารย์ ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต์ 9. รองศาสตราจารย์ ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต์ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์  คงเมือง 10. รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์  คงเมือง 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์ 

12. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร 12. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร 
13. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต 13. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต 

14. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ 14. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  สุทธะนันท์ 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  สุทธะนันท์ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา ลิ มมัทวาภิรัติ์ 16. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา ลิ มมัทวาภิรัติ์ 

17. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ  กล่อมจิตร 17. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ  กล่อมจิตร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทสพล  เขตเจนการ 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทสพล  เขตเจนการ 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต์ 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ขอเพ่ิมราย 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ

สามารถบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย" เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

และสามารถบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย"  
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  2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ขอเพ่ิมรายชื่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ้านวน 1 ท่าน เป็นดังนี ”  เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 1 ท่าน เป็นดังนี ” 

  3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น  “อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 

  4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงตารางช่องสถานะ อาจารย์
ล้าดับที่ 9 ให้ปรับแกข้้อความว่า (อยู่ระหว่างการต่อสัญญา) เป็นการระบุระยะเวลาสัญญาจ้าง  
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.13 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี 
พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย 
      ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ้าคณะวิทยาศาสตร์ ครั งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 แล้ว ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง
แก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์* - 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์  ศรีแดง* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์  ศรีแดง* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รฐัพล อ้นแฉ่ง* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รฐัพล อ้นแฉ่ง* 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ปัญญาคะโป 3. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ปัญญาคะโป 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สว่างแจ้ง 4. รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สว่างแจ้ง 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช 

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ รัตสุข 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ รัตสุข 

8. รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธีรา สรรมณี 7. รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธีรา สรรมณี* 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังก์ศิริ ทิพยารมณ์ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังก์ศิริ ทิพยารมณ์ 

10. อาจารย์ ดร. ดาวรุ่ง สังข์ทอง 9. อาจารย์ ดร. ดาวรุ่ง สังข์ทอง 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

11. อาจารย์ ดร. ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์ 10. อาจารย์ ดร. ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์ 

12. อาจารย์ ดร. อุมารัจน์ สันติสุขเกษม 11. อาจารย์ ดร. อุมารัจน์ สันติสุขเกษม 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อมูลประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ผลงานทางวิชาการรายการที่ 3 ให้ตรวจสอบการพิมพ์ข้อความที่
ระบุว่า “ หน้า P-P-10 (หน้า 1-6)” ว่าถูกต้องหรือไม่ และรายการสุดท้ายให้ระบุเลขหน้าด้วย 
        ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
   
 3.14 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์ ครั งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และผ่านการ
ตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 แล้ว ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562      
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี* 1. อาจารย์ ดร. ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี* 
2. อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง* 2. อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์* - 

4. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ 3. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ 
5. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. วรธัช วิชชวุาณิชย์   4. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. วรธัช วิชชวุาณิชย์ 
6. อาจารย์ ดร. ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง *,**  
7. อาจารย์ ดร. มูฮ้าหมัด นิยมเดชา  6. อาจารย์ ดร. มูฮ้าหมัด นิยมเดชา  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์   
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 



37 

 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อมูลประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
  1. หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้ตรวจสอบประเภทของผลงาน รายการที่ 1 และ
รายการที่ 2 ที่ถูกต้องเป็น “Proceedings” หรือไม ่            
  2. หัวข้อ Proceedings ให้เพ่ิมข้อมูล วันเดือนปี ที่เข้าร่วมประชุม และเลขหน้าด้วย  
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.15 การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามบันทึกศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ ศธ
6803.12/ 1225 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป   
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับตัวเลขในวงเล็บหลังจ้านวนหน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี 
พ.ศ. 2559 กลุ่มวิชาที่ก้าหนดโดยคณะวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ้านวน 1 รายวิชา 
ดังนี  

เดิม ปรับปรุง 

   600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ   3(3-0-6) 

               ประยุกต์คอมพิวเตอรส์้าหรับ 

               การวิจัยด้านอาหาร 

               (Information Technology and 

               Computer Applications for Food 

               Research) 

                      ประเภทของสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ 

               และเทคโนโลยี แหล่งสารสนเทศวิทยาศาสตร ์

               และเทคโนโลยีอาหาร วิธีค้นหาบทความ  

               วิธีการค้นหาสิทธิบัตร การใช้โปรแกรม 

               ส้าเร็จรูปในการวเิคราะห์ ข้อมูลและการ 

               น้าเสนอ การใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการ 

               ค้านวณที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร 

 

 

600 114 เทคโนโลยสีารสนเทศและการ   3(2-3-4) 

               ประยุกต์คอมพิวเตอรส์้าหรับ 

               การวิจัยด้านอาหาร 

               (Information Technology and 

               Computer Applications for Food 

               Research) 

                      ประเภทของสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ 

               และเทคโนโลยี แหล่งสารสนเทศวิทยาศาสตร ์

               และเทคโนโลยีอาหาร วิธีค้นหาบทความ  

               วิธีการค้นหาสิทธิบัตร การใช้โปรแกรม 

               ส้าเร็จรูปในการวเิคราะห์ ข้อมูลและการ 

               น้าเสนอ การใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการ 

               ค้านวณที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร 

 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
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   ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ แล้วเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.16  คณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ตามบันทึก
คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดังนี  
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. ศาสตราจารย์ ดร. จ้าลอง       โพธิ์บุญ  อนุกรรมการ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลอ    จารุสุทธิรักษ์ อนุกรรมการ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สทิธิพงษ์       ดิลกวณิช        อนุกรรมการ 
         ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธีรา     สรรมณี  อนุกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร           สว่างแจ้ง อนุกรรมการ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รฐัพล    อ้นแฉ่ง        อนุกรรมการและเลขานุการ 
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  

   ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯจัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และ

เสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ที่พิจารณา 
 4.1  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเทียบโอนหน่วยกิตราย
วิชาศึกษาทั่วไปของนางสาวประภาพร ธิติโสตถิกุล 
  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเทียบโอนรายวิชา        
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน (Aspect of ASEAN Culture) 3(3-0-6) ของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ชั นปีที่ 1     
ประจ้าปีการศึกษา 2562 จ้านวน 1 ราย ดังนี   
   รหัสนักศึกษา 620410293 นางสาวประภาพร ธิติโสตถิกุล 
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หลักสูตร 
พ.ศ. 

หน่วยกิต เกรด เทียบเท่า
กับ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หลักสูตร 
พ.ศ. 

หน่วยกิต 

วิชา 
ศึกษาทั่วไป 
ศปก 101 

ศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียน 
ASEAN Art and 
Culture  

2558 3(3-0-6) B  วิชา 
บังคับเลือก 
ศึกษาทั่วไป 
083 107 

วิถีวัฒนธรรม
อาเซียน  
Aspect of ASEAN 
Culture 

2559 3(3-0-6) 

  ผ่านความเห็นชอบจากผู้ประสานงานรายวิชาแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยให้ตรวจสอบค่าระดับคะแนน เนื่องจาก
เอกสารตามหน้าบันทึกระบุระดับคะแนนเป็น “B” แต่ใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษาระบุระดับคะแนนเป็น 
“A” 
  อนึ่ง ในการเสนอขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั งถัดไปขอให้สรุปหน้าบันทึกทั ง
รายวิชาที่ผู้ประสานงานเห็นชอบและไม่เห็นชอบ 
  ทั งนี ในอนาคตการเทียบโอนหน่วยกิต ควรพิจารณาตามแนวทาง Outcome-based education 
(OBE) เพ่ิมเติมในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยว่ามคีวามสอดคล้องกันหรือไม่   
   ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา แล้วเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 4.2  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเทียบโอนหน่วยกิตราย
วิชาศึกษาทั่วไปของนางสาวปานชีวา วิไลวงษ์ 
         ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเทียบโอนรายวิชา         
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ (Man and Creativity) 3(3-0-6) รายวิชา 083 110 กิจกรรมเพ่ือชีวิต
สร้างสรรค์ (Activities for a Creative Life) 3(3-0-6) และรายวิชา 083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน Aspect of 
ASEAN Culture 3(3-0-6) ของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ชั นปีที่ 1 ประจ้าปีการศึกษา 2562 จ้านวน 1 ราย ดังนี   
   รหัสนักศึกษา 620410294 นางสาวปานชีวา วิไลวงษ์ 
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หลักสูตร 
พ.ศ. 

หน่วยกิต เกรด เทียบ
เท่า
กับ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หลักสูตร 
พ.ศ. 

หน่วยกิต 

วิชาศึกษา
ทั่วไป 
 
SWU 161 
 
 
 

 
 
 
มนุษย์ในสังคมแห่ง 
การเรียนรู ้
Human in Learning 
Society 

2558  
 
 

2(2-0-4) 
 
 
 

 
 
 
B 
 
 
 

 วิชาบังคับ 
เลือกศึกษา 
ทั่วไป 
082 102 
 
 
 

 
 
 
มนุษย์กับการสร้างสรรค ์
Man and Creativity 

2559  
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

SWU 151 
 
 
 
 
 

การศกึษาทั่วไปเพือ่ 
พัฒนามนุษย์ 
General Education for 
Human Development 

 3(2-2-5) 
 
 
 

B+ 
 
 
 
 

 083 110 
 
 
 
 

กิจกรรมเพือ่ชีวิตสร้างสรรค ์
Activities for a Creative 
Life 

 3(3-0-6) 
 
 

ศปก 101 ศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียน 
ASEAN Art and Culture  

 3(3-0-6) B  083 107 
 
 

วิถีวัฒนธรรมอาเซียน  
Aspect of ASEAN Culture 

 3(3-0-6) 

  ผ่านความเห็นชอบจากผู้ประสานงานรายวิชาแล้ว โดยไม่ให้ความเห็นชอบในรายวิชา 082 102 
มนุษย์กับการสร้างสรรค์ (Man and Creativity) 3(3-0-6) และให้ความเห็นชอบในรายวิชา 083 110 กิจกรรม
เพ่ือชีวิตสร้างสรรค์ (Activities for a Creative Life) 3(3-0-6) และรายวิชา 083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน 
Aspect of ASEAN Culture 3(3-0-6) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชา รายวิชา 083 110 กิจกรรมเพ่ือชีวิต
สร้างสรรค์ (Activities for a Creative Life) 3(3-0-6) และรายวิชา 083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน Aspect of 
ASEAN Culture 3(3-0-6) ส่วนรายวิชา 082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ (Man and Creativity) 3(3-0-6) ไม่
สามารถเทียบได้ เนื่องจากหน่วยกิตท่ีศึกษามาน้อยกว่าจ้านวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอน 
   ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ แล้วเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 4.3  บัณฑิตวิทยาลัย ขอเปิดรายวิชาให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562  
  บัณฑิตวิทยาลัยขอเปิดรายวิชาให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษา ในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย คณะโบราณคดี จ้านวน 4 รายวิชา คณะมัณฑนศิลป์ จ้านวน 2 รายวิชา
คณะอักษรศาสตร์ จ้านวน 1 รายวิชา คณะวิทยาศาสตร์ จ้านวน 10 รายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ้านวน 3 รายวิชา และคณะวิทยาการจัดการ จ้านวน 1 รายวิชา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
        ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยู่
ระหว่างออกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด้าเนินงานระบบคลัง
หน่วยกิตระดับอุดมศึกษา ดังนั น จึงให้ชะลอการเปิดรายวิชาไปก่อน โดยขณะนี มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเตรียมความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การด้าเนินงานสอดคล้องตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวต่อไป 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  
 
 4.4  บัณฑิตวิทยาลัย ขอเปิดรายวิชาโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย     
ปีการศึกษา 2562  
  บัณฑิตวิทยาลัยขอเปิดรายวิชาโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลายปี
การศึกษา 2562 ประกอบด้วย คณะโบราณคดี จ้านวน 4 รายวิชา คณะมัณฑนศิลป์ จ้านวน 2 รายวิชา คณะอักษร
ศาสตร์ จ้านวน 1 รายวิชา คณะวิทยาศาสตร์ จ้านวน 7 รายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ้านวน 10 รายวิชา และคณะวิทยาการจัดการ จ้านวน 1 รายวิชา รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
        ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยู่
ระหว่างออกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด้าเนินงานระบบคลัง
หน่วยกิตระดับอุดมศึกษา ดังนั น จึงให้ชะลอการเปิดรายวิชาไปก่อน โดยขณะนี มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเตรียมความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การด้าเนินงานสอดคล้องตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวต่อไป 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  
 

 4.5  (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ้าปี พ.ศ. 2563 ดังนี  
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ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2563 

เดือน วันประชุม 
มกราคม วันพฤหัสบดีที่  2 มกราคม 2563 

กุมภาพันธ ์ วันพฤหัสบดีที่  6 กุมภาพันธ ์ 2563 
มีนาคม วันพฤหัสบดีที่  5 มีนาคม 2563 

เมษายน วันพฤหัสบดีที่  2 เมษายน 2563 
พฤษภาคม วันพฤหัสบดีที่  7 พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน วันพฤหัสบดีที่  4 มิถุนายน 2563 
กรกฎาคม วันพฤหัสบดีที่  2 กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม วันพฤหัสบดีที่  6 สิงหาคม 2563 
กันยายน วันพฤหัสบดีที่  3 กันยายน 2563 
ตุลาคม วันพฤหัสบดีที่  1 ตุลาคม 2563 

พฤศจิกายน วันพฤหัสบดีที่  5 พฤศจิกายน 2563 
ธันวาคม วันพฤหัสบดีที่  3 ธันวาคม 2563 

 หมายเหตุ : ประชุมทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์แรกของเดือน 

แผนปฏิทินปฏิบัติการ 
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เดือน วันประชุม วันปิดรับเร่ืองเข้าวาระประชุม วันส่งวาระการประชุม 

มกราคม วันพฤหัสบดีที่  2 มกราคม 2563 วันพฤหัสบดีที ่ 19 ธันวาคม 2562 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 
กุมภาพันธ ์ วันพฤหัสบดีที่  6 กุมภาพันธ ์ 2563 วันพฤหัสบดีที ่ 23 มกราคม 2563 วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 
มีนาคม วันพฤหัสบดีที่  5 มีนาคม 2563 วันพฤหัสบดีที ่ 20 กุมภาพันธ ์ 2563 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ ์ 2563 

เมษายน วันพฤหัสบดีที่  2 เมษายน 2563 วันพฤหัสบดีที ่ 19 มีนาคม 2563 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 
พฤษภาคม วันพฤหัสบดีที่  7 พฤษภาคม 2563 วันพฤหัสบดีที ่ 23 เมษายน 2563 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 
มิถุนายน วันพฤหัสบดีที่  4 มิถุนายน 2563 วันพฤหัสบดีที ่ 21 พฤษภาคม 2563 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 

กรกฎาคม วันพฤหัสบดีที่  2 กรกฎาคม 2563 วันพฤหัสบดีที ่ 18 มิถุนายน 2563 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 
สิงหาคม วันพฤหัสบดีที่  6 สิงหาคม 2563 วันพฤหัสบดีที ่ 23 กรกฎาคม 2563 วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 
กันยายน วันพฤหัสบดีที่  3 กันยายน 2563 วันพฤหัสบดีที ่ 20 สิงหาคม 2563 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 
ตุลาคม วันพฤหัสบดีที่  1 ตุลาคม 2563 วันพฤหัสบดีที ่ 17 กันยายน 2563 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 

พฤศจิกายน วันพฤหัสบดทีี่  5 พฤศจิกายน 2563 วันพฤหัสบดีที ่ 22 ตุลาคม 2563 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 
ธันวาคม วันพฤหัสบดีที่  3 ธันวาคม 2563 วันพฤหัสบดีที ่ 19 พฤศจิกายน 2563 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

 หมายเหตุ : ประชุมทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์แรกของเดือน 
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  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 
 4.6  (ร่าง) แบบฟอร์ม มคอ. 5 ตามเกณฑ์ AUN-QA  
            ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างแบบฟอร์ม มคอ.5 โดยได้น้าแบบฟอร์ม มคอ.3 ตามเกณฑ์   
AUN-QA มาเพ่ือประกอบการเสนอที่ประชุมพิจารณา  
          ที่ประชุมได้มีพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี  
        1. แบบฟอร์ม มคอ. 5 ตามเกณฑ์ AUN-QA ให้ปรับแก้ข้อมูลในส่วนของหมวดที่ 2 หมวดที่ 3    
หมวดที่ 4 หมวดที่ 6 และค้าชี แจงการจัดท้า มคอ. 5 และให้ฝ่ายเลขานุการฯ เวียนแบบฟอร์ม มคอ. 5 ตามเกณฑ์ 
AUN-QA และแบบฟอร์ม มคอ. 3 ตามเกณฑ์ AUN-QA ให้คณะกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
เวียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
         2. ให้ทุกหลักสูตรที่รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ใช้แบบฟอร์ม มคอ. 3 และแบบฟอร์ม มคอ. 
5 ที่ปรับแก้ตามเกณฑ ์AUN-QA ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
  อนึ่ง ส้าหรับหลักสูตรที่ยังไม่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA สามารถเลือกใช้แบบฟอร์ม มคอ. 
3 และแบบฟอร์ม มคอ. 5 รูปแบบเดิมหรือแบบฟอร์ม มคอ. 3 และ แบบฟอร์ม มคอ. 5  ตามเกณฑ์ AUN-QA 
อย่างใดอย่างหนึ่งได ้
  แต่ทั งนี  ตั งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ขอให้ทุกหลักสูตรใช้แบบฟอร์ม มคอ. 3 และแบบฟอร์ม 
มคอ. 5 ตามเกณฑ์ AUN-QA 
  ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้แบบฟอร์มและเวียนคณะกรรมการวิชาการ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 4.7  บัณฑิตวิทยาลัย ขอเปิดรายวิชาโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย                            
ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 
  บัณฑิตวิทยาลัยขอเปิดรายวิชาโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย          
ปีการศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม) คณะเภสัชศาสตร์  จ้านวน 1 รายวิชา รายละเดียดดังเอกสารแนบ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
        ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยู่
ระหว่างออกประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด้าเนินงานระบบคลัง
หน่วยกิตระดับอุดมศึกษา ดังนั น จึงให้ชะลอการเปิดรายวิชาไปก่อน โดยขณะนี มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเตรียมความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การด้าเนินงานสอดคล้องตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวต่อไป 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 
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 4.8  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเทียบรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทัว่ไปรายวิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
   ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเทียบรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป รายวิชาที่ก้าหนดโดยคณะวิชา ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554 กับฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559 วิชาที่
ก้าหนดโดยคณะวิชา จ้านวน 3 รายวิชา โดยขอเริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังนี  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 
วิชาท่ีคณะก าหนดโดยคณะวิชา  

คณะจิตรกรรม ประติมากรรและภาพพิมพ์ จ านวน 9 หน่วยกิต 

 

วิชาท่ีคณะก าหนดโดยคณะวิชา  

คณะจิตรกรรม ประติมากรรและภาพพิมพ์ จ านวน 9 หน่วยกิต 

 200 171 ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ                     3(3-0-6) 

                

 

200 171 ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ                 3(3-0-6) 

                

 
200 172 ศลิปะตะวันตก                                          3(3-0-6) 

200 171 ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ  3(3-0-6) 

               ประยุกต์คอมพิวเตอรส์้าหรับ 

               การวิจัยด้านอาหาร 

               (Information Technology and 

               Computer Applications for Food 

               Research) 

                      ประเภทของสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ 

               และเทคโนโลยี แหล่งสารสนเทศวิทยาศาสตร ์

               และเทคโนโลยีอาหาร วิธีค้นหาบทความ  

               วิธีการค้นหาสิทธิบัตร การใช้โปรแกรม 

               ส้าเร็จรูปในการวเิคราะห์ ข้อมูลและการ 

               น้าเสนอ การใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการ 

               ค้านวณที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร 

 

200 172 ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย                    3(3-0-6) 

200 171 ภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษาศิลปะ  3(3-0-6) 

               ประยุกต์คอมพิวเตอรส์้าหรับ 

               การวิจัยด้านอาหาร 

               (Information Technology and 

               Computer Applications for Food 

               Research) 

                      ประเภทของสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ 

               และเทคโนโลยี แหล่งสารสนเทศวิทยาศาสตร ์

               และเทคโนโลยีอาหาร วิธีค้นหาบทความ  

               วิธีการค้นหาสิทธิบัตร การใช้โปรแกรม 

               ส้าเร็จรูปในการวเิคราะห์ ข้อมูลและการ 

               น้าเสนอ การใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการ 

               ค้านวณที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร 

 

200 173 ศิลปะวิจักษ ์                                            3(3-0-6) 

 

200 173 ศิลปะวิจักษ ์                                        3(3-0-6) 

   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ดังนี  

   1. ให้ความเห็นชอบการเทียบรายวิชา 200 171 ภาษาอังกฤษเพ่ือนักศึกษาศิลปะ 3(3-0-6) และ

รายวิชา 200 173 ศิลปะวิจักษ์  3(3-0-6) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554 กับฉบับปรับปรุง  

ปี พ.ศ. 2559 

          2. เสนอให้คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ทบทวนการขอเทียบ รายวิชา 200 172

ศิลปะตะวันตก 3(3-0-6) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2554 กับรายวิชา 200 172 ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย                   

3(3-0-6) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2559 อีกครั ง เนื่องจากชื่อรายวิชา และเนื อหาในค้าอธิบายรายวิชามีความ

แตกต่างกันจึงไม่สามารถเทียบรายวิชาได้ 

   ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา แล้วเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

ปิดประชุม 13.40 น. 
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