
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 12/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณ ี มงคลสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรชัญ์ ไชยพจน์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี  กรรมการ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์  กรรมการ 
 6. นายประพฤติ ศิวะยิ่งสุวรรณ์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ 
 7.  นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ  เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 8.  นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช้านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 9.  นางสาวประภัสสร ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง ผู้อ้านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป รองประธานกรรมการ 
    และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 4. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กรกช  ชั นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวูงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน  กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา    
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 8. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 9.  นางยุคลพร  วารินธุ์   นักวิชาการศึกษาช้านาญการ กรรมการ 
      แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 
 10. อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์    รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ  
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 11. อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
 12. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ้านวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
 13. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ   
ผู้ลาประชุม 
 1. อาจารย์ถิรจิต  แสนพล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวจิราวรรณ  จานทอง   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แล้ว      
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไมม่ีแก้ไข 
 2. ส้านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบการอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ดังนี  

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560  



3 

 

 2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 

 3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 

 4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 

 5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 6) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 8) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 9) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 10) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี 

พ.ศ. 2560 
 3. การเปลี่ยนแปลงขั นตอนการเสนอหลักสูตรและการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
  รายละเอียดตามบันทึกส้านักงานอธิการบดี ที่ อว 8603.4/01174 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงขั นตอนการเสนอหลักสูตรและการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามท่ีคณะวิชาได้ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะโครงการปกติและโครงการพิเศษ และขอ
ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นั น เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการรับนักศึกษาและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา การด้าเนินการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะโครงการปกติและโครงการพิเศษ 
และการขอความเห็นชอบการก้าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา จึงมีการเปลี่ยนแปลงขั นตอนการเสนอหลักสูตรและ
การก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้เสนอขอนุมัติเปิดสอนหลักสูตรต่อ 
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั งเสนอการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาในลักษณะคู่ขนานก่อนน้า เสนอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวเดียวกัน 
  ทั งนี  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั งที่ 19/2562 เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 
2562 และท่ีประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั งที่ 9/2562 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงขั นตอนการเสนอหลักสูตรและการก้าหนด
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้รวมถึงการเปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนทั งใน
ลักษณะโครงการปกติและโครงการพิเศษ แล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีพิจารณา 
 3.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2562  
คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า
คณะวิทยาศาสตร์ ครั งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับแผนการศึกษาของ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 โดยเปลี่ยนสลับรายวิชา 521 201 กลศาสตร์แบบฉบับ 1 กับ วิชา 521 203 อุณหพลศาสตร์ ดังนี  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

เดิม ปรับใหม่ 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ้านวน

หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ้านวน

หน่วยกิต 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

462 201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 462 201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

465 140 ภาษาและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ

การเรยีนรู ้

3(2-2-5) 465 140 ภาษาและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการ

เรียนรู ้

3(2-2-5) 

466 201 การพัฒนาสมิทธิภาพทาง

ภาษาอังกฤษ 

2(1-2-3) 466 201 การพัฒนาสมิทธิภาพทาง

ภาษาอังกฤษ 

2(1-2-3) 

512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 3(3-0-6) 512 101 ชีววิทยาท่ัวไป 1 3(3-0-6) 

512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 1(0-3-0) 512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 1(0-3-0) 

521 201 กลศาสตร์แบบฉบับ 1 3(3-0-6) 521 203 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 

521 202 คณิตศาสตร์ส้าหรับครูฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 521 202 คณิตศาสตร์ส้าหรับครูฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 21  รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

เดิม ปรับใหม่ 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ้านวน

หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ้านวน

หน่วยกิต 
462 200 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2(1-2-3) 462 200 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2(1-2-3) 

462 202 การจัดการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 462 202 การจัดการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 

463 201 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 463 201 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

466 202 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

3(2-2-5) 466 202 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

3(2-2-5) 

467 201 การพัฒนาวิชาชีพครู 3(2-2-5) 467 201 การพัฒนาวิชาชีพครู 3(2-2-5) 

521 203 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 521 201 กลศาสตร์แบบฉบับ 1 3(3-0-6) 

521 204 ฟิสิกส์ร่วมสมยั 3(3-0-6) 521 204 ฟิสิกส์ร่วมสมยั 3(3-0-6) 

521 281 ปฏิบัติการฟสิิกสร์่วมสมัย 1(0-3-0) 521 281 ปฏิบัติการฟสิิกสร์่วมสมัย 1(0-3-0) 

 รวมหน่วยกิต 21  รวมหน่วยกิต 21 

 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ หัวเรื่องบรรทัดที่ 3 ให้
ปรับแก้ข้อความจาก “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
  ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.2 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร       
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ตามบันทึก         
คณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดังนี   
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์  พิชกรรม  อนุกรรมการ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์  มงคลศิริวัฒนา  อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ  อนุกรรมการ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลนาถ  อบสุวรรณ  อนุกรรมการ 
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   2. อาจารย์ ดร. ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว   อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพร  มากทรัพย์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
  ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯจัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเสนอที่ประชุมสภา

วิชาการต่อไป 
 

 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564)  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)      
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั งที่ 9/2562 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 และครั งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดังนี   
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย  ทรัพย์นิธิ   ประธานอนุกรรมการ 
   2. รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย  ใจกล้า   อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒน์ขจร อนุกรรมการ 
  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. อาจารย์ ดร. ภมร  ศิลาพันธ์    อนุกรรมการ 
   2. อาจารย์ ดร. จิรัฏฐ์  เหมือนชู    อนุกรรมการ 
   3. อาจารย์ ดร. ณพงศ์  ปณิธานธรรม   อนุกรรมการ 
   4. อาจารย์ชัยวุฒ  ชูรักษ์     อนุกรรมการ 
   5. อาจารย์กิตติธัช  พาพลเพ็ญ    อนุกรรมการ 
  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์  ชัยสุข   เลขานุการ 
   2. นางสุนันทร์  ทองถนอม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   3. นางศรีอัมพร  ปลั่งสุวรรณ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   4. นางสาวณัฏฐ์นรี  กระกรกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ล้าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิ ให้ตัดเครื่องหมาย 
“,” (comma) ท้ายวงเล็บชื่อสาขาวิชาในคุณวุฒิทุกระดับ และล้าดับที่ 2 ตารางช่องคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท ให้
ปรับแกรู้ปแบบการพิมพ์คุณวุฒิจาก “ค.อ.ม. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (2547)” เป็น “ค.อ.ม. (เทคโนโลยีไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2547)”  
  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าจ้านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เสนอ
แต่งตั งเป็นอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรมีสัดส่วนมากกว่าจ้านวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั งนี เสนอให้ทบทวนปรับ
ให้มีจ้านวนเท่ากันหรือน้อยกว่า แต่ทั งนี ต้องไม่ต่้ากว่า 2 คน โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่มี รายชื่อเป็น
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั งนี เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้เคยมีมติในกรณีนี ไว้แล้ว 
  ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯจัดท้า

ค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.4 คณะวิทยาการจัดการ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

จ านวน 2 หลักสูตร 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ จ้านวน 2 หลักสูตร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ้าคณะ
วิทยาการจัดการ ครั งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ดังนี  
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. อาจารย์ ดร. ทรงสิน  ธีระกุลพิศุทธิ์   อนุกรรมการ 
   2. อาจารย์ ดร. จิรชัย  หมื่นฤทธิ์   อนุกรรมการ 
   3. นางอรชร  ว่องพรรณงาม    อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. อาจารย์ ดร. นพรัตน์  บุญเพียรผล   อนุกรรมการ 
    2. อาจารย์สถิรา  มะลาสิน    อนุกรรมการ 
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   เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เลขานุการ 
    2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
    3. นายภาณุมาศ  ครุฑสิงห์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
    4. นายเอกพันธ์  หวานใจ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื อจิระพงษ์พันธ์ อนุกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมล  มีอ้าพล  อนุกรรมการ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลพรรณ  สิงห์ทอง  อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพัชร์  อภิวัฒน์ไพศาล อนุกรรมการ 
    2. อาจารย์บุณยวีร์  เลิศลอยกุลชัย   อนุกรรมการ 
   เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เลขานุการ 
    2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
    3. นายภาณุมาศ  ครุฑสิงห์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
    4. นายเอกพันธ์  หวานใจ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ล้าดับที่ 2 ให้ตรวจสอบการ
พิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท ว่ามีการระบุคุณวุฒิย่อหรือไม่ หากมีให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็นคุณวุฒิย่อให้
สอดคล้องกับแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 
  2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตารางรายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ล้าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิ ให้ตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่ระบุปีส้าเร็จการศึกษาเป็น “2530” เหมือนกัน
ทั ง 3 สถาบันว่าถูกต้องหรือไม่ 
   ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ้านวน 2 หลักสูตร และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
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 3.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ฉบับปี พ.ศ. 2560      
คณะมัณฑนศิลป ์
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดิน
เผา ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ
มัณฑนศิลป์ ครั งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ ์ เผ่าไทย* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ ์ เผ่าไทย* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธนา  กองสุข* 2. รองศาสตราจารย์กรธนา  กองสุข*,** 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร  กาษรสุวรรณ* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร  กาษรสุวรรณ* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณณา  ธิธรรมมา* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณณา  ธิธรรมมา* 

5. อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว* 5. อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว* 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา  ปาลเปรม 6. อาจารย์ศิรัมภา  จุลนวล* 

7. รองศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด้ารงค์กุล  
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “เนื่องจาก

อาจารย์เกษียณอายุราชการ และเพ่ือให้การบริหารการจัดการ..... ......จึงขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558” 

เป็น “เนื่องจากอาจารย์ล้าดับที่ 6 เกษียณอายุราชการ และเพ่ือให้การบริหารการจัดการ...........จึงขอเปลี่ยนแปลง

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558” 

  2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ขอเพ่ิมรายชื่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี ”  เป็น  “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ้าหลักสูตร ดังนี ” และอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเดิมล้าดับที่ 7 ให้พิมพ์เป็นอักษรตัวหนา 

  3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ให้ปรับแกก้ารพิมพ์เว้นวรรคเครื่องหมายจุดในคุณวุฒิ จาก “ศ.ม .(การออกแบบผลิตภัณฑ์).....” และ “ศ.บ .(เครื่อง
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เคลือบดินเผา).....” เป็น “ศ.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑ์).....” และ “ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา).....” และปรับแก้

การพิมพ์เว้นบรรทัดผลงานทางวิชาการในหน้าที่ 6  

  ให้เสนอคณะมัณฑนศิลป์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี    
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
      ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ้าคณะศึกษาศาสตร์ ครั งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข 
คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม  นิลพันธุ์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติคม  คาวีรัตน์* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิูตร  โพธิ์เงิน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิูตร  โพธิ์เงิน 

3. อาจารย์ ดร. นิวัฒน์  บุญสม* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัฒน์  บุญสม*,** 

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

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริิวรรณ  วณิชวัฒนวรขัย* 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริิวรรณ  วณิชวัฒนวรขัย* 

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

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
                 1.  ข้อ 1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส้านักงานปลัดกระทรวง         
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ให้ระบุเป็น “เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562”  
  2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “.....เนื่องจาก
อาจารย์เกษียณอายุราชการ ทั งนี เพ่ือให้การบริหารการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” เป็น  “.....เนื่องจากอาจารย์ล้าดับที่ 1 เกษียณอายุราชการ ทั งนี เพ่ือให้การบริหารการ
จัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558”  
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  3.  ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขฯ ข้อความในตารางช่องหมวดวิชา ให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์ข้อความว่า “หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า” โดยให้พิมพ์ชิดทางด้านซ้ายของตาราง  
   4.  รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
   1) อาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) ล้าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีที่ส้าเร็จ
การศึกษาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อความว่า “วิทยาเขตพลศึกษา (2522)” ให้ย่อหน้าตรงกับชื่อ
มหาวิทยาลัย 
    2) อาจารย์ล้าดับที่ 5 ตารางช่องสถานะ ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “พนักงานมหาวิทยาลัย 1 
ตุลาคม 2560-30กันยายน 2577” เป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2577” 
       3) อาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) ล้าดับที่ 6 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ระบุ
เครื่องหมายดอกจัน (*) ที่ท้ายนามสกุลด้วย 
  5.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร หัวข้อสังกัด ให้ปรับแก้
ข้อความจาก “ข้าราชการบ้านาญ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี” เป็น “คณะ
ศึกษาศาสตร์” และหัวข้อประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี รหัสวิชาที่ขึ นต้นด้วย อักษร PC ให้เรียงเลขรหัสวิชา
จากน้อยไปหามาก 
         ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
   
 3.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2561 
บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ครั งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม  นิลพันธุ์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติคม  คาวีรัตน์* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิูตร  โพธิ์เงิน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิูตร  โพธิ์เงิน 

3. อาจารย์ ดร. นิวัฒน์  บุญสม* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัฒน์  บุญสม*,** 

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

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริิวรรณ  วณิชวัฒนวรขัย* 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริิวรรณ  วณิชวัฒนวรขัย* 

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

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
       ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
                 1.  ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “.....เนื่องจาก
อาจารย์เกษียณอายุราชการ ทั งนี เพ่ือให้การบริหารการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” เป็น  “.....เนื่องจากอาจารย์ล้าดับที่ 1 เกษียณอายุราชการ ทั งนี เพ่ือให้การบริหารการ
จัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558”  
   2.  ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขฯ ข้อความในตารางช่องหมวดวิชา ให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์ข้อความว่า “หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า” โดยให้พิมพ์ชิดทางด้านซ้ายของตาราง  
   3.  รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
    1) อาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) ล้าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีที่ส้าเร็จ
การศึกษาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อความว่า “วิทยาเขตพลศึกษา (2522)” ให้ย่อหน้าตรงกับชื่อ
มหาวิทยาลัย 
    2) อาจารย์ล้าดับที่ 5 ตารางช่องสถานะ ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “พนักงานมหาวิทยาลัย 1 
ตุลาคม 2560-30กันยายน 2577” เป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2577” 
   3) อาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) ล้าดับที่ 6 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ระบุ
เครื่องหมายดอกจัน (*) ที่ท้ายนามสกุลด้วย 
  4. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร หัวข้อสังกัด ให้ปรับแก้
ข้อความจาก “ข้าราชการบ้านาญ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี” เป็น “คณะ
ศึกษาศาสตร์” และหัวข้อประสบการณ์สอน ระดับปริญญาตรี รหัสวิชาที่ขึ นต้นด้วย อักษร PC ให้เรียงเลขรหัสวิชา
จากน้อยไปหามาก 
         ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ้าวิทยาลัยนานาชาติ ครั งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และผ่านการตรวจสอบจาก
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. ลาวัณย์ฉวี  สุจริตตานนท์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพร สิริวิชัย 
2. อาจารย์ ดร. ณรงค์  ศรีเกรียงทอง* 2. อาจารย์ ดร. ณรงค์  ศรีเกรียงทอง* 

3. อาจารย์ ดร. จันทิมา  บรรจงประเสริฐ* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา  บรรจงประเสริฐ*,** 
4. อาจารย์ ดร. ณฤทธิ์พล  บุณยเกียรติ* 4. อาจารย์ ดร. ณฤทธิ์พล  บุณยเกียรติ* 
5. อาจารย์ ดร. สุขโชค  ทองสุขอุฬาร   5. อาจารย์ ดร. สุขโชค  ทองสุขอุฬาร   

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
                 1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมให้ตรวจสอบว่าอาจารย์ประจ้าหลักสูตรล้าดับที่ 1 
ลาออกตั งแต่เดือนอะไร 
  2.  รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
    2.1 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีที่ส้าเร็จการศึกษาอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) 
ล้าดับที่ 1  คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ระบุว่า “(Asia Pacific Studeies-Marketing-based thesis)”  
ที่ประชุมให้ตรวจสอบว่าเป็นสาขาวิชาหรือไม่ 
    2.2 ตารางช่องสถานะ อาจารย์ล้าดับที่ 2 ล้าดับที่ 4 และล้าดับที่ 5 ขอให้เพ่ิมสัญญาจ้างฉบับเดิม
ด้วย เนื่องจากหลักสูตรนี เริ่มใช้ตั งแต่กันยายน 2562 
    2.3 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) ล้าดับที่ 2 ให้ระบุเครื่องหมายดอกจัน (*) ที่
ท้ายนามสกุลด้วย 
   3.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร    
    3.1 ให้ระบุประเภทเอกสาร/ผลงานให้ถูกต้อง             
    3.2 ให้ตรวจสอบและเพ่ิมเติมรายละเอียดข้อมูลผลงาน Procesding ให้ครบถ้วนโดยระบุ วัน
เดือนปี สถานที่เข้าร่วมประชุม และเลขหน้าด้วย  
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      ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.9 ก ารปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผุสดี  ดอกพรม* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผุสดี  ดอกพรม* 
2. อาจารย์ ดร. สมาธิ  นิลวิเศษ* 2. อาจารย์ ดร. สมาธิ  นิลวิเศษ* 

3. อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ  ส่งเสริม* 3. อาจารย์ ดร. สุวิมล  สพฤกษ์ศรี* 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 
5. อาจารย์ ดร. จุฑารัตน์  ช่างทอง   5. อาจารย์ ดร. จุฑารัตน์  ช่างทอง   
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์  สติมั่น   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์  สติมั่น   
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน  บางท่าไม้  7. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน  บางท่าไม้ ** 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 8. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น า้มนต์  เรืองฤทธิ์  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น า้มนต์  เรืองฤทธิ์  
10. อาจารย์ ดร. วัสรา  รอดเหตุภัย 10. อาจารย์ ดร. วัสรา  รอดเหตุภัย 
11. อาจารย์ ดร. รัชดาพร  คณาวงศ์ 11. อาจารย์ ดร. รัชดาพร  คณาวงศ์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล 12. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล** 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
                  1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมให้ตรวจสอบว่าอาจารย์ประจ้าหลักสูตรล้าดับที่ 1 
ลาออกตั งแต่เดือนอะไร และให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “.....เพ่ือให้การบริการจัดการหลักสูตร.....” เป็น “.....
เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตร.....”  
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  2.  รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
   2.1 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) ล้าดับที่ 9 ให้ปรับรูปแบบการพิมพ์นามสกุลให้
อยู่บรรทัดเดียวกัน 
   2.2 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีที่ส้าเร็จการศึกษา อาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) 
ล้าดับที่ 11 คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ให้ปรับรูปแบบการพิมพ์โดยไม่เว้นบรรทัด 
     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.10 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 
บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ
วิทยาศาสตร์ ครั งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีวิตา  สุวรรณชวลิต* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีวิตา  สุวรรณชวลิต* 
2. อาจารย์ ดร. สุมนมาลย์  จันทร์เอี่ยม* 2. อาจารย์ ดร. สุมนมาลย์  จันทร์เอี่ยม* 
3. อาจารย์ ดร. พัฒนาวิศว์  สว่างลาภ* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนาวิศว์  สว่างลาภ*,** 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกอร  ระย้านิล 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกอร  ระย้านิล 
5. อาจารย์ ดร. กุลทัศน์  สุวัฒน์พิพัฒน์   5. อาจารย์ ดร. กุลทัศน์  สุวัฒน์พิพัฒน์   
6. อาจารย์ ดร. ณิชนันทน์  เทพศุภรังษิกุล   6. อาจารย์ ดร. ณิชนันทน์  เทพศุภรังษิกุล   
7. รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนิตย์  วานิชาชีวะ  7. รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนิตย์  วานิชาชีวะ  
8. อาจารย์ ดร. มูฮ้าหมัด  นิยมเดชา 8. อาจารย์ ดร. มูฮ้าหมัด  นิยมเดชา 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชัฎา   บุญเต็ม 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชัฎา   บุญเต็ม 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัศมี  ชัยสุขสันต์ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัศมี  ชัยสุขสันต์ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วยา  พุทธวงศ์ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วยา  พุทธวงศ์ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี  ฉายะบุตร 12. รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี  ฉายะบุตร 
13. อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง 13. อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง 
14. อาจารย์ ดร. จิตนภา  ศิริรักษ์ 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตนภา  ศิริรักษ์** 

15. อาจารย์ ดร. สุธินี  เกิดเทพ 15. อาจารย์ ดร. สุธินี  เกิดเทพ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

16. อาจารย์ ดร. ภาณุพันธ์  ลิมปชยาพร 16. อาจารย์ ดร. ภาณุพันธ์  ลิมปชยาพร 

 17. อาจารย์ ดร. พรทิพย์  ทองยิ่ง 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อมูลประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
   1. ให้ตัดผลงานทางวิชาการ ปี 2015 ออก เนื่องจากเกิน 5 ปี     
   2. ให้ระบุเลขหน้าในเอกสารสมอ. 08 ทุกหน้าด้วย     
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.11 วิทยาลัยนานาชาติ ขอเสนอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
  3.11.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวิทยาลัยนานาชาติขอเสนอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.  2560  บัณฑิต
วิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2562 โดยมีเหตุผลในการปิดหลักสูตร คือ จ้านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปัจจุบันมีนักศึกษา   
คงค้างในหลักสูตร จ้านวน 1 คน โดยขอปิดหลักสูตรตั งแตภ่าคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
    1. ข้อ 6. จ้านวนนักศึกษารับเข้า และผู้ส้าเร็จการศึกษาเริ่มเปิดหลักสูตร – หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้ปรับรูปแบบการพิมพ์ตารางช่องปีการศึกษา 2559 จาก  
 
เป็น 

     
    2. ข้อ 7. เหตุผลในการปิดหลักสูตร ที่ระบุว่า “จ้านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” 
นั น ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่ามีการหารือและวิเคราะห์หรือไม่ ว่าเกิดจากสาเหตุใด 
                  3. ข้อ 8. นักศึกษาคงค้างในหลักสูตร จ้านวน 1 คน ที่ประชุมให้ตรวจสอบว่าปัจจุบัน
นักศึกษาจบแล้วหรือไม่ หากจบแล้วให้ปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง ก่อนเสนอสภาวิชาการต่อไป 
     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

2559  ตั งแต่ปีการศึกษา 2559 ไม่มีการรับนักศึกษา 

2559 - - 
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  3.11.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย 
             ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวิทยาลัยนานาชาติขอเสนอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โดย
มีเหตุผลในการปิดหลักสูตร คือ จ้านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปัจจุบันไม่มีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร 
โดยขอปิดหลักสูตรตั งแตภ่าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
    1. ข้อ 4. หลักสูตรขออนุมัติเปิดครั งแรกที่ระบุว่า สภามหาวิทยาลัยศิลปากรอนุมัติหลักสูตร
ในการประชุมครั งที่ .....เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่   
                  2. ข้อ 7. เหตุผลในการปิดหลักสูตร ที่ระบุว่า “จ้านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย” 
นั น ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่ามีการหารือและวิเคราะห์หรือไม่ ว่าเกิดจากสาเหตุใด    
      ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.12 บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะ
เสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาบัณฑิตวิทยาลัยขอเสนอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โดยมีเหตุผลในการ
ปิดหลักสูตร คือ จ้านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. 2558 ท้าให้ไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2563 ได้ 
ปัจจุบันมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร จ้านวน 4 คน โดยขอปิดหลักสูตรตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นไป  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. ข้อ 8. นักศึกษาตกค้าง กรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 จะครบก้าหนดระยะเวลา
การศึกษาในปีการศึกษา 2562 ที่ประชุมเสนอให้คณะก้ากับติดตาม และเร่งรัดการจบการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนด  
                 2. ข้อ 10. การขอปิดหลักสูตรนี ให้มีผลตั งแต่ ที่ประชุมเสนอให้ปรับจาก “ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2563” เป็น “ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562” เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้เปิดรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 และเนื่องจากหลักสูตรครบรอบปรับปรุง ในปี พ.ศ. 2563   
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   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับแผนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร  
   3.13.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและบริหารโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
      ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอปรับแผนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการลงทุนและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิต
วิทยาลัย ครั งที่ 11 /2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  โดยขอเลื่อนการเปิดรับนักศึกษา จากเดิมปีการศึกษา 
2554 เป็น ปีการศึกษา 2565 โดยจ้านวนรับคงเดิม ทั งนี เนื่องจากจ้านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ยังไม่ครบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ ให้ฝ่ายเลขานุการด้าเนินการต่อไป 
 
      3.13.2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ)  
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอปรับแผนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิต
วิทยาลัย ครั งที่ 11 /2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยขอยกเลิกหลักสูตรใหม่ เนื่องจากเนื อหาหลักสูตร    
มีความซ ้าซ้อนกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว  
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ ให้ฝ่ายเลขานุการด้าเนินการต่อไป 
 

 3.14 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร        
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ตามบันทึก 
คณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ดังนี  
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. ศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต       สุขภารังษี อนุกรรมการ 
    2. รองศาสตราจารย์ ดร. กมล     บุษบา  อนุกรรมการ 
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    3. นางหทัยชนก     พรรคเจริญ        อนุกรรมการ 
         ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก    พานิชการ อนุกรรมการ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์        ขาวสิทธิวงษ์ อนุกรรมการ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิประภา    หิริโอตป์        อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  

  ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯจัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย และ

เสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.15 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี      
พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ้าคณะอักษรศาสตร์ ครั งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี  
   1. ขอปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชาในหมวดรายวิชาบังคับ สาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา จ้านวน 
1 รายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

435 208 หลักการจัดการโครงการ                 3(3-0-6) 
             (Principles of Project  Management)          

          แนวทางในการก้าหนดโครงการ หลักการ 
   ส้าคัญของการจัดการโครงการ วิธีการเขียน  
   โครงการ เทคนิคต่าง ๆ ในการวางแผนและ 
   ควบคุมโครงการ การสร้างทีมและหลักการ 
   ท้างานเป็นทีม ทักษะการสื่อสารในทีม  
   การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง 
 

435 208 หลักการจัดการโครงการ               3(3-0-6) 
             (Principles of Project Management) 
                     แนวทางในการก้าหนดโครงการ หลักการ 

         ส้าคัญของการจัดการโครงการ วิธีการเขียน 
         โครงการ เทคนิคต่าง ๆ ในการวางแผนและ 
         ควบคุมโครงการ การสร้างทีมและหลักการ 

              ท้างานเป็นทีม ทักษะการสื่อสารในทีม 
              การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง 

          มีการศึกษานอกสถานที่ 
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   2. เปิดรายวิชาใหม่ในหมวดรายวิชาเลือก สาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา จ้านวน 1 รายวิชา 
ดังนี  
     435 263 การจัดการโครงการเพื่องานพัฒนา    3(2-2-5) 
      (Project Management for Development Work) 
            ฝึกทักษะการเขียนโครงการและการบริหารจัดการโครงการเพ่ืองานพัฒนา  
          การสรุปประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม การติดต่อ 
                               ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
             มีการศึกษานอกสถานที ่  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. ข้อ 5.1 ขอปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชาในหมวดรายวิชาบังคับ สาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา 
จ้านวน 1 รายวิชา ดังนี  ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อหมวดรายวิชาให้สอดคล้อง ตามท่ีระบุในรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2)   
  2. ข้อ 5.2 เปิดรายวิชาใหม่ในหมวดรายวิชาเลือก สาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา จ้านวน 1 
รายวิชา ดังนี  ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อหมวดรายวิชาให้สอดคล้องตามที่ระบุ ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)   
  3.  ข้อ 6 โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตารางจาก 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    -วิชาพื นฐานคณะอักษรศาสตร์ 
    -วิชาระดับต้น  
    -วิชาเอก 
    -วิชาโท 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

ไม่น้อยกว่า 30 
 
 

ไม่น้อยกว่า 103 
 

ไม่น้อยกว่า 6 

30 
 

13 
12 
54 
24 

ไม่น้อยกว่า 6 

30 
 

13 
12 
54 
24 

ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120-150 139 139 

 
เป็น 
 
 



21 

 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    -วิชาพื นฐานคณะอักษรศาสตร์ 
    -วิชาระดับต้น  
    -วิชาเอก 
    -วิชาโท 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

ไม่น้อยกว่า 30 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 103 
 

ไม่น้อยกว่า 6 

30 
 

13 
12 
54 
24 

ไม่น้อยกว่า 6 

30 
 

13 
12 
54 
24 

ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120-150 139 139 
  4.  ภาคผนวก ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
    4.1 รายวิชา 435 208 หลักการจัดการโครงการ (Principles of Project Management) 3(3-0-6) ที่
ประชุมให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “Field trip is  required.”  เป็น  “Field trip required.” 
    4.2  รายวิชา 435 263 การจัดการโครงการเพ่ืองานพัฒนา (Project Management for 
Development Work) 3(2-2-5) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษข้อความว่า “Methods 
for writing project proposals; managing projects development; ไม่สอดคล้องกับค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย  และให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “Field trip is  required.”  เป็น  “Field trip required.” 
  ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ที่พิจารณา 
 4.1  (ร่าง) ร่างค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (เพิ่มเติม)          
  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอแต่งตั งผู้ประสานงาน
รายวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน รายวิชา SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ รายละเอียดตาม
ร่างค้าสั่งที่แนบ 
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ  
   ให้เสนอศูนย์บริหารการจัดการศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ และด้าเนินการ
ต่อไป 
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 4.2  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2563 
       กองบริหารงานวิชาการขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
  ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการทราบ  และเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ต่อไป 
 
 4.3 ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แจ้งเทียบผลการทดสอบ
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP กับรายวิชาศึกษาทั่วไป  
   ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีผล
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP แรกเข้า ตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ นไป และนักศึกษาที่มี
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่าตามประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือขอ
เทียบกับรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ กลุ่มวิชาภาษา รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล (English in the 
Digital Era) 3(2-2-5) และรายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (English for international 
Communication) 3(2-2-5) โดยให้นักศึกษาได้รับผลการศึกษาเป็นค่า S และได้รับหน่วยกิตสะสมโดยไม่น้ามา
ค้านวณค่าผลการเรียนเฉลี่ย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องด้วยการได้รับยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษใน
ยุคดิจิทัล และรายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) แล้วว่า  
   “รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั งแต่ B1 
ขึ นไป และรายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า 
ตั งแต่ B2 ขึ นไป หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตามประกาศของมหา
วิทยาลัย ได้รับยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับผลการศึกษาเป็น S (Satisfactory) 
และได้รับหน่วยกิตสะสมโดยไม่น้ามาค้านวณค่าผลการเรียนเฉลี่ย”  
   ดังนั นจึงไม่ต้องเสนอขอเทียบรายวิชาดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัย ทั งนี ให้เสนอเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ให้เสนอศูนย์บริหารการจัดการศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ 
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 4.4  เรื่องอ่ืน ๆ การก ากับติดตามรายวิชาที่ค้างส่งเกรด  
        ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่ากองบริหารงานวิชาการจะมีส้ารวจรายวิชาที่ค้างส่งเกรดเพื่อน้าเสนอที่ประชุม 
ก.บ.ม. ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ขณะนี ยังมีหลายรายวิชาที่ยังค้างส่งเกรด จึงขอให้คณะวิชาก้ากับติดตามให้ทุก
รายวิชาส่งเกรดมายังกองบริหารงานวิชาการโดยด่วน  

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

ปิดประชุม 11.25 น. 

                  
                                                                     นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 

         นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
         นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  
 


