
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 2/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

............................................................ 
ผู้มาประชุม  
 1.  อาจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ  
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี  มงคลสวัสด์ิ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 3. อาจารย์ ดร. อริยาภรณ์  นันทิพัฒน์พฤกษา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ 
 4. อาจารย์ปาณัสม์ จันทนปุ่ม   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรช่ืน   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน  กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา    
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 6. นางภาวนา ใจประสาท   เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
      แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ 
 7.  นางสาวชินาพัจน์  ศรีวิลัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี กรรมการ 
 8. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ  
 9.  นางสาวน  าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 10. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 11. นางสาวประภัสสร ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในท่ีประชุม 
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 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป รองประธานกรรมการ 
    และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 4. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 6. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
. 8. อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธ์ิ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 9. อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคนท่ี 2   กรรมการ 
      คณะวิทยาการจัดการ   
 10. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ   
ผู้ลาประชุม 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  ชั นจิรกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน  กรรมการ 
     คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสด์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 3. นางสาวจิราวรรณ  จานทอง   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
 

เปิดประชุมเวลา  9.40  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ ขอลาประชุมเน่ืองจากติดราชการ โดยมอบหมายให้ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมแทน 
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 2. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อ
วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไขในหน้า 2 ผู้ลาประชุม ให้ปรับแก้จาก 
  “2. อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธ์ิ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
   แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์  ทนุผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
   คณะวิทยาการจัดการ” 
  เป็น 
  “2. อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธ์ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
    3. อาจารย์ ดร. บุษริน วงศ์วิวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คนท่ี 2 กรรมการ 
   คณะวิทยาการจัดการ” 
 3. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบการอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ดังนี  

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี  

พ.ศ. 2558 
6) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2558 

 4. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอปรับแก้ข้อความท่ีพิมพ์คลาดเคล่ือนในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น  า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
   รายละเอียดตามบันทึกคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ท่ี อว 8617/1211 ลงวันท่ี 25 
ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอปรับแก้พิมพ์คลาดเคล่ือนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์น  า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เน่ืองจากพิมพ์เลขรหัสรายวิชาวิชาบังคับก่อนคลาดเคล่ือน ในรายวิชา  
711 325 เทคนิควิจัยทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  า (Research Techniques in Aquaculture) ดังนี  
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เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

711 325  เทคนิควิจัยทางการเพาะเลี ยงสัตวน  า    3(2-3-4) 
            (Research Techniques in Aquaculture) 
            วิชาบังคับก่อน : 700 203 ชีวสถิติเบื องต้น 

711 325  เทคนิควิจัยทางการเพาะเลี ยงสัตวน  า    3(2-3-4) 
            (Research Techniques in Aquaculture) 

            วิชาบังคับก่อน : 700 201 ชีวสถิติเบื องต้น 

51 

  

 5. รายงานสถิติการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) รอบท่ี 1 และขอ
หารือเรื่องการบริหารจัดการการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบท่ี 2-5 
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองบริหารงานวิชาการ ท่ี อว 8603.8/จ(ส) 0073 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง รายงานสถิติการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) รอบท่ี 1 และขอ
หารือเรื่องการบริหารจัดการการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยา ลัยศิลปากร รอบท่ี 2-5 ตามท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) รอบท่ี 1 
แฟ้มสะสมผลงาน เสร็จสิ นไปแล้วนั น กองบริหารงานวิชาการ จึงขอรายงานสถิติการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบท่ี 1  

สรุปจ านวนรับนกัศึกษา SU – TCAS รอบท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ คณะ 
จ านวน 

รับ
สมัคร 

จ านวน
ผู้สมัคร 

จ านวนผู้มี
สิทธิ์สอบ
สัมภาษณ ์

จ านวนผู้
ผ่าน

สัมภาษณ ์

จ านวน 
ผู้ยืนยัน
สิทธิ์ 

จ านวน 
ผู้สละ
สิทธิ์ 

จ านวน 
ผู้มีสิทธิ์เข้า

ศึกษา 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 66 144 77 74 67 0 67 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 60 519 146 74 71 0 71 

3. โบราณคด ี 25 46 20 15 13 0 13 

4. มัณฑนศิลป์ 293 962 404 279 270 0 270 

5. อักษรศาสตร์ 42 225 80 51 46 0 46 

6. ศึกษาศาสตร์ 90 356 228 133 105 3 102 

7. วิทยาศาสตร์ 140 168 136 86 65 0 65 

8. เภสัชศาสตร ์ 10 24 8 8 8 0 8 

9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 1,285 1,092 887 736 508 4 504 

10. ดุริยางคศาสตร์ 105 195 164 143 122 2 120 

11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300 117 117 117 68 1 67 

12. วิทยาการจัดการ 180 331 255 148 105 0 105 

13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 115 330 152 119 94 2 92 

14. 
วิทยาลยันานาชาต ิ 150 6 3 1 1 0 1 

วิทยาลยันานาชาติ (รับตรง) 230 42 42 42 34 0 34 

รวม รอบ 1 ทุกคณะ 3,091 4,557 2,719 2,026 1,577 12 1,565 
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  ในการนี  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรรอบท่ี 2-5 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิชาการ ขอหารือเรื่องการรับสมัคร รอบ 2-5 ดังนี  
  รอบท่ี 2  โควตา (Quota) ใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ 
   (ระยะเวลา 6 กุมภาพันธ์ – 27 เมษายน 2563) 
   6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 
    http://student.mytcas.com  
    (ส าหรับผู้ท่ียังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) 
   6-17 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัคร 
   6-18 กุมภาพันธ์ 2563 ช าระเงินค่าสมัคร 
   6-12 มีนาคม 2563 สอบวิชาเฉพาะ 
   12 เมษายน 2563 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
   16-18 เมษายน 2563  สอบสัมภาษณ์ 
   21 เมษายน 2563  ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ 
   22 เมษายน 2563 ทปอ. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก รอบท่ี 2 
   22-23 เมษายน 2563 ผู้สมัครยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษารอบท่ี 2 ทางเว็บไซต์ 
   http://student.mytcas.com  
   (ผู้เข้ายืนยันสิทธ์ิการศึกษาจะถูกตัดสิทธ์ิในรอบถัดไป) 
   24-25 เมษายน 2563 ผู้สมัครสละสิทธ์ิในระบบ TCAS63 ช่วงท่ี 2 ส าหรับ 
    ผู้ยืนยันสิทธ์ิรอบท่ี 1 หรือ รอบท่ี 2 
   27 เมษายน 2563 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   7-9 พฤษภาคม 2563 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

   ศิลปากร ช าระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ทางเว็บไซต์  
   http://reg.su.ac.th 
 รอบท่ี 3  รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ 
  (ระยะเวลา 17 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2563) 
  17-27 เมษายน 2563 ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ  
   http://student.mytcas.com 
   (ส าหรับผู้ท่ียังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) 
  17-27 เมษายน 2563 รับสมัคร และช าระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ TCS63 
  8 พฤษภาคม 2563 ทปอ. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
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  11-13 พฤษภาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ 
  17 พฤษภาคม 2563 ทปอ. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิ 
  17-18 พฤษภาคม 2563 ผู้สมัครสละสิทธ์ิในระบบ TCAS63 ช่วงท่ี 3 
  21 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  29-31 พฤษภาคม 2563 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร ช าระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ทางเว็บไซต์ 
   http://reg.su.ac.th 
 รอบท่ี 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) ใช้คะแนนสอบข้อเขียนของ สทศ. 
  (ระยะเวลา 7 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2563) 
  7-20 พฤษภาคม 2563 ผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 
   http://student.mytcas.com 
   (ส าหรับผู้ท่ียังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) 
  7-20 พฤษภาคม 2563 รับสมัคร และช าระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ TCAS63 
  29 พฤษภาคม 2563 ทปอ. ประกาศรายช่ือผู้สมัครรูปแบบท่ี 4 ท่ีมีสิทธ์ิสอบ 
   สัมภาษณ์ 
  1-4 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์ 
  7 มิถุนายน 2563 ทปอ. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิ 
  7-8 มิถุนายน 2563 ผู้สมัครสละสิทธ์ิในระบบ TCAS63 ช่วงท่ี 4 
  11 มิถุนายน 2563 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร 
  17-19 มิถุนายน 2563 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาศิลปากร 
   ช าระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ทางเว็บไซต์ 
   http://reg.su.ac.th 
 รอบท่ี 5  รับตรงอิสระ 
  (ระยะเวลา 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563) 
  30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 รับสมัคร 
  30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2563 ช าระเงินค่าสมัคร 
  10 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์ 
  11 มิถุนายน 2563 คณะวิชาส่งรายช่ือผู้ผ่านการสัมภาษณ์ให้กองบริหารงานวิชาการ 
  12 มิถุนายน 2563  ส่งช่ือผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือก 

http://reg.su.ac.th/
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  14-15 มิถุนายน 2563 ผู้สมัครยืนยันสิทธ์ิทางเว็บไซต์  
   http://student.mytcas.com 
  17 มิถุนายน 2563 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  23-25 มิถุนายน 2563 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
   ช าระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ทางเว็บไซต์  
   http://reg.su.ac.th 
 

 6. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอรายงานผลการจัดทดสอบวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562  
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความศูนย์บริหารจัดการศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอั งกฤษ        
ท่ี อว 8603.12/00058 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบ
และกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม 
2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันท่ี 29 มกราคม 2562 ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
(English Proficiency) ในระดับ B2 ขึ นไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework 
of Reference for Languages) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั งท่ี 
17/2562 เมื่อวันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ STEP รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
นั น บัดนี  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ด าเนินการจัดการทดสอบวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ท่ี 30 
พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว ในการนี  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
จึงขอรายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP รอบท่ี 2 ประจ าปี
การศึกษา 2562 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี  
  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยความร่วมมือของคณะวิชา
และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีนักศึกษา
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ระดับปริญญาบัณฑิตเข้าร่วมการทดสอบ จ านวนทั งสิ น จ านวน 359 คน (ร้อยละ 74.33) จากจ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตท่ีสมัครเข้าร่วมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP รอบ
ท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 ทั งหมด 483 คน และมีนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีไม่เข้าร่วมการทดสอบ
จ านวน 124 คน (ร้อยละ 25.67) โดยมผีลคะแนนการทดสอบในระดับต่าง ๆ ดังนี  
  ระดับ A1 จ านวน 8 คน (ร้อยละ 2.23) 
  ระดับ A2 จ านวน 212 คน (ร้อยละ 59.05) 
  ระดับ B1 จ านวน 111 คน  (ร้อยละ 30.92) 
  ระดับ B2  จ านวน 28 คน (ร้อยละ 7.80) 
  จากจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีเข้าร่วมการทดสอบทั งหมด 359 คน มีนักศึกษาท่ีมีผลการ
ทดสอบระดับ B2 ขึ นไป จ านวน 28 คน (ร้อยละ 7.80) และมีนักศึกษาท่ีมีผลการทดสอบต่ ากว่าระดับ B2 จ านวน 
331 คน (ร้อยละ 92.20) 
  ทั งนี  มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการทดสอบ จ านวนทั งสิ น 198 คน (ร้อยละ 87.22) จาก
จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสมัครเข้าร่วมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย
ศิลปากร STEP รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 ทั งหมด 227 คน และมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไม่เข้า
ร่วมการทดสอบ จ านวน 29 คน (ร้อยละ 12.78) โดยมีผลคะแนนการทดสอบในระดับต่าง ๆ ดังนี   
  ระดับ A1 จ านวน 2 คน (ร้อยละ 1.01) 
  ระดับ A2 จ านวน 94 คน (ร้อยละ 47.47) 
  ระดับ B1 จ านวน 88 คน  (ร้อยละ 44.44) 
  ระดับ B2  จ านวน 14 คน (ร้อยละ 7.07) 
  จากจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าร่วมการทดสอบทั งหมด 198 คน มีนักศึกษาท่ีมีผลการ
ทดสอบระดับ B2 ขึ นไป จ านวน 14 คน (ร้อยละ 7.07) และมีนักศึกษาท่ีมีผลการทดสอบต่ ากว่าระดับ B2 จ านวน 
184 คน (ร้อยละ 92.93) 
  โดยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะน าผลการทดสอบดังกล่าว
ไปใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาต่อไป 
   
 7. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต 
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  รายละเอียดตามบันทึกข้อความศูนย์บริหารจัดการศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        
ท่ี อว 8603.12/00171 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2563 เรื่อง รายช่ือนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางภาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมี
ความพร้อมทั งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการส่ือสารโดยก าหนดให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ B2 
( Independent User) ตามกรอบมา ตร ฐ า น  The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 
ข้อ 3 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามประกาศนี อย่างใดอย่างหน่ึง นั น ในการนี  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงขอแจ้งรายช่ือนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ เพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ของประกาศดังกล่าว ตามข้อ 3.1 นักศึกษา
ท่ีมีผลทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 ก่อนส าเร็จการศึกษา โดย
การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 
2562 จ านวน 28 รายและข้อ 3.3 นักศึกษาท่ีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาท่ีมีมาตรฐาน
เ ทียบ เคี ย ง  CEFR เ ช่ น  TOEIC (Listening and Reading Test), TOEFL iBT, IELTS หรื อผลการทด สอบ
ภาษาอังกฤษอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยจะประกาศก าหนด ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2561 และภาค
การศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 16 ราย รวมจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั งสิ น 44 
ราย มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี  
  1. โดยการย่ืนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาท่ีมีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR 
เช่น TOEIC (Listening and Reading Test), TOEFL iBT, IELTS หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืนตามท่ี
มหาวิทยาลัยจะก าหนดประกาศ รอบปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาต้น ระหว่างวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง
วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 จ านวน 1 ราย 
   วิทยาลัยนานาชาติ      จ านวน 1 ราย 
  2. โดยการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 28 ราย  
   คณะโบราณคดี     จ านวน 11 ราย 
   คณะอักษรศาสตร์     จ านวน 1 ราย 
   คณะศึกษาศาสตร์     จ านวน 4 ราย 
   คณะวิทยาศาสตร์     จ านวน 4 ราย 
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   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 3 ราย 
   คณะวิทยาการจัดการ    จ านวน 4 ราย 
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จ านวน 1 ราย 
  3. โดยการย่ืนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาท่ีมีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR 
เช่น TOEIC TOEFL iBT, IELTS หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยจะก าหนดประกาศ รอบปี
การศึกษา 2562 ภาคการศึกษาต้น ระหว่างวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 15 ราย 
   คณะโบราณคดี     จ านวน 1 ราย 
   คณะเภสัชศาสตร์     จ านวน 1 ราย 
   วิทยาลัยนานาชาติ     จ านวน 13 ราย 
  

 ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีพิจารณา 
 3.1 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอปรับแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอปรับแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั งท่ี 12/2562 เมื่อ
วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ดังนี  
เป้าหมายจ านวนนักศึกษาใหม่ (ตามแผนเดิม) 
 

จ านวนนักศึกษา 

 

ปีการศึกษา/ประเภทนักศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปกติ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

นักศึกษาใหม ่  50  50 

 

 50  50  50 
นักศึกษารวม  50  100  150  200  200 
ผู้ส าเร็จการศึกษา          50 
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เป้าหมายจ านวนนักศึกษาใหม่ (ที่ขอปรับแผน) 

 

จ านวนนักศึกษา 

 

ปีการศึกษา/ประเภทนักศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปกติ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

นักศึกษาใหม ่ 50  50  50  50  50  
นักศึกษารวม 50  100  150  200  200  
ผู้ส าเร็จการศึกษา         50  

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
  ให้เสนอคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรทราบ แล้วให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลปรับ
แผนหลักสูตรต่อไป 
  
 3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
  ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์น  า ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั งท่ี 13/2562 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 ขอ
เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชา
ใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน 5 รายวิชา ดังนี  
  711 312 สรีรวิทยาของสัตว์น  า      3(3-0-6) 
    (Physiology of Aquatic Animal) 
  711 313 พิษวิทยาในสัตว์น  า      3(3-0-6) 
    (Toxicology in Aquatic Animal) 

  711 363 การประดาน  าเพ่ือการวิจัย      3(2-3-4) 
   (Scientific Diving) 

  711 424 การจัดการคุณภาพดินและคุณภาพน  าเพ่ือการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(2-3-4) 
    (Soil and Water Quality Management for Aquaculture)  
  711 425  การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น  า     3(2-3-4) 
    (Processing of Aquatic Animal Products) 
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 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
 1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข รายวิชา 711 363 การประดาน  าเพ่ือการวิจัย (Scientific 
Diving) 3(2-3-4) เสนอให้ปรับแก้เป็น 

  “711 363 การประดาน  าเพ่ือการวิจัย      3(2-3-4) 
   (Scientific Diving) 
   เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    ประวัติการด าน  า อุปกรณ์ การติดตั งและถอดอุปกรณ์ในการด าน  า การ
เลือกใช้ การดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ด าน  า ฟิสิกส์และผลกระทบทางสรีรวิทยาจาก
การด าน  า ไนโตรเจน และผลของไนโตรเจนต่อนักด าน  า การวางแผน และการบันทึกใน
การด าน  า สถานการณ์ใต้น  าและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน การด าน  าเพ่ือสันทนาการ 
ฝึกทักษะในการด าน  าในสระและทะเลเปิด เทคนิคการส ารวจใต้น  าและการวิจัยด้าน
นิเวศวิทยาทางทะเล การส ารวจส ามะโนประชากรปลาด้วยสายตา และการส ารวจ
ส่ิงมีชีวิตพื นทะเล 

    มีการศึกษานอกสถานท่ี” 
   ทั งนี ให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันด้วย 

  2. ภาคผนวก ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา 711 424 การจัดการคุณภาพดินและ
คุณภาพน  าเพ่ือการเพาะเลี ยงสัตว์น  า (Soil and Water Quality Management for Aquaculture) 3(2-3-4) ให้
ตรวจสอบค าว่า “Quality” ในช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งพิมพ์แตกต่างจากในค าอธิบายรายวิชาท่ีพิมพ์เป็น 
“qualities” ทั งนี ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันในทุกแห่งท่ีปรากฏ 
  ให้เสนอคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.3 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร 
  3.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2563 ดังนี   
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   1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1. รองศาสตราจารย์ ดร. ยุวเรศ  เรืองพานิช  อนุกรรมการ 
      2. ดร. ภัทราพรรณ  รุ่งเจริญ    อนุกรรมการ 
      3. นายชยากร  โล่ห์ทองค า    อนุกรรมการ 
      4. นายศิขัณฑ์  พงษ์พิพัฒน์    อนุกรรมการ 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร  ภุมรินทร์  อนุกรรมการ 
      2. อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา  สิทธิยะ   อนุกรรมการ 
      3. อาจารย์ ดร. พิเชษฐ  ศรีบุญยงค์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
     ผู้ช่วยเลขานุการ 
      1. นายเฉลิมชนม์  ก่อสกุลใหม่    ผู้ช่วยเลขานุการ 
    2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564) 
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1. ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง  เตชะโต   อนุกรรมการ 
      2. ดร. รังสี  ดิวรางกูร     อนุกรรมการ 
      3. นายอลงกรณ์  พลบุตร    อนุกรรมการ 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      1. รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ  ไอยสุวรรณ์  อนุกรรมการ 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤฒิยา  นิลประพฤกษ์  อนุกรรมการ 
      3. อาจารย์ ดร. ธนวดี  พรหมจันทร์   อนุกรรมการ 
     ผู้ช่วยเลขานุการ 
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรารัตน์  มนต์ขลัง  เลขานุการ 
      2. นายเฉลิมชนม์  ก่อสกุลใหม่    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ หลักสูตรล าดับท่ี 2
ตารางรายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ล าดับท่ี 3 ตารางช่องสถานท่ีติดต่อ ต าแหน่ง ท่ีระบุว่า “เจ้าของสถาน
ประกอบการ” เสนอให้ระบุช่ือกิจการให้ชัดเจน 
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   ให้เสนอคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท า
ค าส่ังแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564)  
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน  า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากการเวียนคณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 24 
มกราคม 2563 ดังนี   
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1. รองศาสตราจารย์ ดร. วราห์  เทพาหุดี   อนุกรรมการ 
     2. รองศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล  จริตควร   อนุกรรมการ 
     3. นายอมร  เหลืองนฤมิตชัย    อนุกรรมการ 
    อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1. อาจารย์ชนม์  ภู่สุวรรณ     อนุกรรมการ 
     2. อาจารย์คุณาดล  ศิลาฤดี     อนุกรรมการ 
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แก้วตา  ลิ มเฮง   อนุกรรมการและเลขานุการ 
    ผู้ช่วยเลขานุการ 
     1. นายเฉลิมชนม์  ก่อสกุลใหม่    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
   ให้เสนอคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าส่ัง
แต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น  า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรสถาปัตยกรรม-  
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิต
วิทยาลัย ตามบันทึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี อว 8608/3618 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ดังนี   
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. อาจารย์ ดร. วิญญู  อาจรักษา    อนุกรรมการ 
   2. อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์  พันธ์น้อย   อนุกรรมการ 
   3. นายพงษ์พิพัฒน์  ช้างพันธ์    อนุกรรมการ 
  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงหนาท  แสงสีหนาท  อนุกรรมการ 
   2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณก าธร  กุลชล   อนุกรรมการ 
  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   1. อาจารย์ ดร. พีรียา  บุญชัยพฤกษ์   เลขานุการ 
   2. นางสาวกรกต  ธัชศฤงคารสกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตารางรายละเอียดข้อมูล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ล าดับท่ี 3 ท่ีประชุมเสนอให้ทบทวนว่านอกจากต าแหน่งเลขานุการแล้ว เป็น
อนุกรรมการด้วยหรือไม่ ถ้าไม่เสนอให้ตัดออก และให้ตรวจสอบการพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอกว่าถูกต้อง
หรือไม ่
  ให้เสนอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจาราณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค า ส่ังแต่งตั ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

 3.5 คณะวิทยาการจัดการ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั งท่ี 23/2562 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ดังนี   
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. รองศาสตราจารย์ พันต ารวจโท ดร. เกษมศานต์  โชติชาครพันธ์ุ  อนุกรรมการ 
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   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญฤดี  ตันตระบัณฑิตย์   อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรธิดา  วิเศษศิลปานนท์    อนุกรรมการ 
  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์  เจษฎาลักษณ์    อนุกรรมการ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตพนธ์  ชุมเกตุ     อนุกรรมการ 
  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
   2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
   3. นางสาวศรีสกุล  พิทักษานุรัตน์ 
   4. นายภาณุมาศ  ครุฑสิงห์ 
   5. นางสาวจุฑามาศ  เมฆนิติ  
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. ตารางรายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ล าดับท่ี 2 คุณวุฒิระดับปริญญาตรีให้ปรับแก้รูปแบบ
การพิมพ์คุณวุฒิย่อจาก “ศศ.บ” เป็น “ศศ.บ.” 
  2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับท่ี 1 คุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาโท ให้ปรับแก้การพิมพ์ช่ือสถาบันท่ีส าเร็จการศึกษาจาก “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร” เป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  
  3. ข้อมูลเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการให้ระบุให้ชัดเจนว่าท่านใดเป็นเลขานุการท่านใดเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าส่ังแต่งตั งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย และ

เสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

 3.6 คณะวิทยาการจัดการ ขอเสนอการปรับแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร 
  3.6.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ฉบับปี    
พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
    ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรม ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั งท่ี 23/2562 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม 
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 พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร* 1. อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร* 
2. อาจารย์พรหมมาตร  จินดาโชติ* 2. อาจารย์พรหมมาตร  จินดาโชติ* 

3. อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา* 3. อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา* 

4. อาจารย์อริสสา  สะอาดนัก* 4. อาจารย์รัชมงคล  ทองหล่อ* 
5. อาจารย์ภิญญาพัชญ์  มุณีแก้ว* 5. อาจารย์ภิญญาพัชญ์  มุณีแก้ว* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตารางรายละเอียดข้อมูล
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีขอเปล่ียนแปลง หมายเหตุท้ายตาราง ให้ตัดข้อความว่า “** หมายถึง ปรับคุณวุฒิ
การศึกษา” ท่ีพิมพ์เกินมาออก 
   ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.6.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
    ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561  คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั งท่ี 23/2562 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารยธ์ฤษณุ  รอดรักษา* 1. อาจารยก์ิตติ  วิสารกาญจน* 
2. อาจารย์ ดร. วุฒิชัย  อารักษ์โพชฌงค์* 2. อาจารย์ ดร. วุฒิชัย  อารักษ์โพชฌงค์* 

3. อาจารย์ ดร. ทิพวรรณ  ก าศิริมงคล* 3. อาจารย์ ดร. โกสินทร์  เตชะนิยม* 

4. อาจารย์สุรภัทร์  พิไชยแพทย์* 4. อาจารย์สุรภัทร์  พิไชยแพทย์* 
5. อาจารย์วรพล  พินิจ* 5. อาจารย์วรพล  พินิจ* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีขอเปล่ียนแปลง ตารางรายช่ืออาจารย์
ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับท่ี 3 ให้เพ่ิมการระบุเครื่องหมาย “*” ท้ายนามสกุลด้วย 
   2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ล าดับท่ี 1 
หัวข้อประสบการณ์สอน ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เลขรหัสรายวิชาให้เรียงจากน้อยไปหามาก 
   ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.6.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและ
งานอีเว้นท์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ 
    ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั งท่ี 23/2562 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ธเนศ  เกษรสิริธร 1. อาจารย์ธเนศ  เกษรสิริธร 

2. อาจารย์สถิรา  มะลาสิน* 2. อาจารย์สถิรา  มะลาสิน* 

3. อาจารยร์ัชมงคล  ทองหล่อ 3. อาจารย์อริสสา  สะอาดนัก 
4. อาจารย์ ดร. นพรัตน์  บุญเพียรผล* 4. อาจารย์ ดร. นพรัตน์  บุญเพียรผล* 

5. อาจารย์รสมารินทร์  อรุโณทัยพิพัฒน์ 5. อาจารย์รสมารินทร์  อรุโณทัยพิพัฒน์ 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีขอเปล่ียนแปลง อาจารย์ล าดับท่ี 2 ตาราง
ช่องสถานะ ให้ระบุข้อมูลระยะเวลาสัญญาจ้างให้เป็นปัจจุบัน 
   2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวข้อ Proceeding ให้
ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ว่าถูกต้องตามรูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรมหรือไม ่
   ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.6.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ 
    ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั งท่ี 
23/2562 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพัชร์  อภิวัฒน์ไพศาล* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพัชร์  อภิวัฒน์ไพศาล* 

2. อาจารย์บุณยวีร์  เลิศลอยกุลชัย* 2. อาจารย์บุณยวีร์  เลิศลอยกุลชัย* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์  หอมสุด 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์  หอมสุด 

4. อาจารย์สุกานดา  พรายอินทร์ 4. อาจารย์ศรายุทธ์  ยิ้มเรือน 

5. อาจารย์คงฤทธ์ิ  ธานีรณานนท์ 5. อาจารย์คงฤทธ์ิ  ธานีรณานนท์ 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
   ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการทราบ แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. สารกาจ  พสุภา* 1. อาจารย์รัตนพงศ์  คงเจริญ* 

2. อาจารย์ธนิสา  อมาตยกุล สมไร่ขิง* 2. อาจารย์ธนิสา  อมาตยกุล สมไร่ขิง* 
3. อาจารย์ ดร. อริยาภรณ์  นันทิพัฒน์พฤกษา* 3. อาจารย์ ดร. อริยาภรณ์  นันทิพัฒน์พฤกษา* 

4. Miss Marie Lecocq* 4. Miss Marie Lecocq* 

5. Mr. Charles Amaury Quellec* 5. Mr. Charles Amaury Quellec* 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์
ประจ าหลักสูตรท่ีขอเปล่ียนแปลง อาจารย์ล าดับท่ี 4 ตารางช่องสถานะ ให้ระบุสัญญาจ้างเดิมและสัญญาจ้างใหม่ หาก
อยู่ระหว่างต่อสัญญาจ้าง ให้ระบุเป็น “พนักงานช่ัวคราว 2 มีนาคม 2562 ถึง 1 มีนาคม 2563 และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการต่อสัญญาจ้าง” 
  ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.8 คณะอักษรศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 
8 หลักสูตร  
  3.8.1 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ตามบันทึก    
คณะอักษรศาสตร์ ท่ี อว 8611/000167 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563 ดังนี   
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัต  ณ  ป้อมเพชร   อนุกรรมการ 
     2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร  ดาบเพชร    อนุกรรมการ 
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภาพร  รัชตพัฒนากุล   อนุกรรมการ 
    อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร  ภู่พงศ์พันธ์ุ    อนุกรรมการ 
     2. อาจารย์ ดร. พิภู  บุษบก      อนุกรรมการ 
    ฝ่ายเลขานุการ 
     1. อาจารย์ ดร. เพชรดา  ชุนอ่อน     เลขานุการ 
     2. อาจารย์ ดร. รัชตพงศ์  มะลิทอง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตารางรายละเอียด
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ล าดับท่ี 1 คุณวุฒิทุกระดับการศึกษาให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ช่ือประเทศจาก 
“England” เป็น “UK” ทั งนี ให้ปรับแก้ทุกแห่งท่ีปรากฏ  
    ให้ เสนอคณะอักษรศาสตร์ พิจารณา และให้ ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค า ส่ังแ ต่ง ตั ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.8.2 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์  ตามบันทึก 
คณะอักษรศาสตร์ ท่ี อว 8611/000349 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2563 ดังนี   
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1. ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์    อนุกรรมการ 
     2. ศาสตราจารย์ ดร. วัชระ  งามจิตรเจริญ    อนุกรรมการ 
     3. พระมหาสมบูรณ์  วุฑ  ฒิกโร (พรรณนา), รศ.ดร.   อนุกรรมการ 
    อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์  บุญหนุน   อนุกรรมการ 
     2. อาจารย์ชลลดา  นาคใหญ่     อนุกรรมการและเลขานุการ 
    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
    ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯจัดท าค าส่ังแต่งตั งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเสนอท่ีประชุม 

สภาวิชาการต่อไป 

   
  3.8.3 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
คณะอักษรศาสตร์ ตามบันทึกคณะอักษรศาสตร์ ท่ี อว 8611/000285 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2563 ดังนี   
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1. รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑารัตน์  ศราวณะวงศ์   อนุกรรมการ 
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักด์ิ  ศรีบริสุทธ์ิสกุล   อนุกรรมการ 
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  เคนพันค้อ   อนุกรรมการ 
    อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑารัตน์  ช่างทอง   อนุกรรมการ 
     2. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน      อนุกรรมการ 
    ฝ่ายเลขานุการ 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผุสดี  ดอกพรม    เลขานุการ 
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    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตารางรายละเอียด
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตารางช่องสาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ ล าดับท่ี 1 บรรทัดท่ี 3 ให้ปรับแก้จาก “การรู้สาร
เทศ” เป็น “การรู้สารสนเทศ” และล าดับท่ี 2 บรรทัดท่ี 2 ให้ปรับแก้จาก “การจัดการความรู้ในงาน-สารสนเทศ” 
เป็น “การจัดการความรู้ในงานสารสนเทศ” 
    ให้ เสนอคณะอักษรศาสตร์ พิจารณา และให้ ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค า ส่ังแ ต่ง ตั ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

  3.8.4 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2564)  
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ตาม
บันทึกคณะอักษรศาสตร์ ท่ี อว 8611/000293 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2563 ดังนี   
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร  จันจุฬา    อนุกรรมการ 
     2. รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา  บรรจงมณี    อนุกรรมการ 
     3. รองศาสตราจารย์ ดร. บุรินทร์  ศรีสมถวิล    อนุกรรมการ 
    อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนก  รุ่งกีรติกุล    อนุกรรมการ 
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูรดา  เซี่ยงจ๊ง    อนุกรรมการ 
     3. อาจารย์ ดร. สิรินาถ  ศิริรัตน์     อนุกรรมการ 
    ฝ่ายเลขานุการ 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี  เลียวกิตติกุล    เลขานุการ 
    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
    ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าส่ังแต่งตั งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเสนอท่ี

ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.8.5 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ตามบันทึก 
คณะอักษรศาสตร์ ท่ี อว 8611/000310 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2563 ดังนี   
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต   อนุกรรมการ 
     2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร  ภักดีผาสุข    อนุกรรมการ 
     3. อาจารย์ ดร. ชนกพร  พัวพัฒนกุล    อนุกรรมการ 
    อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1. อาจารย์ ดร. นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์    อนุกรรมการ 
     2. อาจารย์วิมลศิริ  กล่ินบุบผา     อนุกรรมการ 
    ฝ่ายเลขานุการ 
     1. อาจารย์มนทรัตน์  พิทักษ์     เลขานุการ 
     2. อาจารย์วีณา  วุฒิจ านงค์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
    ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าส่ังแต่งตั งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเสนอท่ีประชุม  

สภาวิชาการต่อไป 

 

  3.8.6 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ตามบันทึก 
คณะอักษรศาสตร์ ท่ี อว 8611/000318 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2563 ดังนี   
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์  ป้ันบ ารุงกิจ   อนุกรรมการ 
     2. อาจารย์ ดร. ชมชิด  พรหมสิน     อนุกรรมการ 
     3. อาจารย์ ดร. ชุติพงษ์  ร่มสนธ์ิ     อนุกรรมการ 
    อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1. อาจารย์ ดร. ศุภฤกษ์  โออินทร์     อนุกรรมการ 
     2. อาจารย์ ดร. ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์     อนุกรรมการ 
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    ฝ่ายเลขานุการ 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา   เลขานุการ 
     2. อาจารย์อริศา  จิระศิริโชติ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตารางรายละเอียด
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หัวเรื่อง บรรทัดท่ี 3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564” เป็น “สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)”  
    ให้ เสนอคณะอักษรศาสตร์ พิจารณา และให้ ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค า ส่ังแ ต่ง ตั ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และ

เสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

  3.8.7 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ตามบันทึก 
คณะอักษรศาสตร์ ท่ี อว 8611/000311 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2563 ดังนี   
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา  นาควัชระ   อนุกรรมการ 
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล  ง้าวสุวรรณ    อนุกรรมการ 
     3. อาจารย์ ดร. ธนกร  แก้ววิภาส     อนุกรรมการ 
     4. รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิกา  จรรย์แสง   อนุกรรมการ 
     5. รองศาสตราจารย์ ดร. สิรจิตต์  เดชอมรชัย   อนุกรรมการ 
    อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1. อาจารย์ ดร. อนุสรณ์  ชมภูพล     อนุกรรมการ 
     2. อาจารย์อันนา  คือเบล      อนุกรรมการ 
    ฝ่ายเลขานุการ 
     1. อาจารย์ณิชา  แย้มละม้าย     เลขานุการ 
    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
    ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าส่ังแต่งตั งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และเสนอท่ีประชุม  

สภาวิชาการต่อไป 
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  3.8.8 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ตามบันทึก 
คณะอักษรศาสตร์ ท่ี อว 8611/000346 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2563 ดังนี   
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  มณีวัฒนา    อนุกรรมการ 
     2. อาจารย์สกุล  บุณยทัต      อนุกรรมการ 
     3. ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธ์ิ  ธรรมบุตร    อนุกรรมการ 
    อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์    อนุกรรมการ 
     2. อาจารย์ ดร. ฟรานซีส  นันตะสุคนธ์    อนุกรรมการ 
    ฝ่ายเลขานุการ 
     1. อาจารย์ ดร. ปวริส  มินา     เลขานุการ 
     2. อาจารย์ ดร. กฤษณพงศ์  ทัศนบรรจง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตารางรายละเอียด
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ล าดับท่ี 2 ตารางช่องคุณวุฒิ ให้ตรวจสอบคุณวุฒิท่ีระบุว่า “Cert. of Playwriting, 
C.O.C.I, Malaysia (1987)” ว่าถูกต้องหรือไม่ 
    ให้ เสนอคณะอักษรศาสตร์ พิจารณา และให้ ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค า ส่ังแ ต่ง ตั ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และ

เสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.9 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี      
พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 7 รายวิชา ดังนี   
   5.1  ขอเปิดรายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเลือกของวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา วิชาโทรัฐศาสตร์     
วิชาโทเศรษฐศาสตร์ และเป็นรายวิชาเลือกเสรี ชั นปี 2-4 จ านวน 2 รายวิชา ดังนี  
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     435 264  ความคิดเห็นสาธารณะกับการเมือง    3(3-0-6) 
      (Public Opinion and Politics) 
         435 265 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคทางสถิติในสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 
      (Quantitative Research Methods and Statistical  
          Techniques in Social Science) 
   5.2  ขอเปิดรายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเลือกของวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา วิชาโทรัฐศาสตร์ และ
เป็นรายวิชาเลือกเสรี ชั นปีที 2-4 จ านวน 1 รายวิชา ดังนี  
     435 266  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
      (Development of International Relations) 
        5.3  ขอเปิดรายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเลือกของวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา วิชาโทรัฐศาสตร์ วิชา
โทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และเป็นรายวิชาเลือกเสรี ชั นปี 2-4 จ านวน 2 รายวิชา ดังนี  
         435 267  สังคมยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
      (Society in the Digital Age) 
    435 268  ส่ือสังคมออนไลน์      3(2-2-5) 
      (Social Medial) 
   5.4  ขอเปิดรายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเลือกของวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา วิชาโทเศรษฐศาสตร์ 
และเป็นรายวิชาเลือกเสรี ชั นปี 2-4 จ านวน 2 รายวิชา ดังนี  
     435 417  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   3(3-0-6) 
      (Natural Resource and Environment Economics) 
         435 418  เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง     3(3-0-6) 
      (Region and Urban Economics) 
        ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. ข้อย่อยท่ี 5.1 ถึง 5.4 ให้ตัดข้อความท่ีระบุว่า “ชั นปีท่ี 2-4” ออกทุกแห่งท่ีปรากฏ 
  2.  ค าอธิบายรายวิชา  
       2.1  ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ กั นหน้าและย่อหน้าค าอธิบายรายวิชาให้เป็นรูปแบบเดียวกันกับ
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคผนวก จ  
       2.2  รายวิชา 435 268 ส่ือสังคมออนไลน์  (Social Medial)  3(2-2-5) ท่ีประชุมตั งข้อสังเกตว่า
เป็นรายวิชาท่ีน่าสนใจ ทั งนี อาจเปิดเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีให้นักศึกษาทุกคณะวิชาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้  
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  3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการระบุความรับผิดชอบหลัก “” อีกครั้ง  
  ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.10 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
คณะอักษรศาสตร์ 
     ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า  
คณะอักษรศาสตร์ ครั งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเอกเลือก กลุ่มรายวิชาประวัติศาสตร์
ท่ัวไป วิชาเอกสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และเป็นรายวิชาโทเลือก วิชาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา 
ดังนี   
   415 280  ประวัติศาสตร์กับการสร้างส่ือ    3(2-2-5) 
      (History and Media Content Creation) 
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ข้อความบรรทัดแรกให้พิมพ์ย่อหน้า 
  2. ค าอธิบายรายวิชา  
      2.1 ให้ปรับรูปแบบการเขียนเป็นนามวลี และขยายความให้ชัดเจน 
      2.2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ กั นหน้าและย่อหน้าค าอธิบายรายวิชาให้เป็นรูปแบบเดียวกันกับ
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคผนวก จ  
  ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.11  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. 2562  
คณะศึกษาศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
ฉบับปี  พ .ศ .  2562 คณะศึกษาศาสตร์  ซึ่ ง ผ่ านความเห็นชอบจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะศึกษาศาสตร์ ครั งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้น
ไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. ทรรศนีย์  โมรา* 1. อาจารย์ ดร. ทรรศนีย์  โมรา* 
2. อาจารย์ ดร. รวีร าไพ  พิพัฒนลักษณ์* 2. อาจารย์ ดร. ภัทรปภา  ทองแท่งใหญ่* 
3. อาจารย์วนิดา  ชูเกียรติวัฒนากุล* 3. อาจารย์วนิดา  ชูเกียรติวัฒนากุล* 
4. อาจารย์ Li  Lijia* 4. อาจารย์ Li  Lijia* 
5. อาจารย์ Wei  Jie* 5. อาจารย์ณัฐนันท์  เจียรประดิษฐ์* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
                  1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
     1.1 หัวตารางช่อง “อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม)” และ “อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่)” ให้ปรับ
รูปแบบการพิมพ์โดยพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางของช่องตาราง  
     1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับท่ี 5 นามสกุล ให้ตรวจสอบการระบุการันต์ท่ีนามสกุลว่า
ถูกต้องหรือไม่ เน่ืองจากข้อมูลไม่ตรงกับระบบบุคลากร 
     2. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  
        2.1 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตาราง จาก 

หมวดวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 
หมวดวิชาเฉพาะ 72 109 109 

2.1 วิชาชีพครู - 40 40 
2.2 วิชาเอก - 69 69 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 
รวมหน่วยกิตรวม 120 ไม่น้อยกว่า 145 ไม่น้อยกว่า 145 

เป็น 
หมวดวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 109 109 
2.1 วิชาชีพครู - 40 40 

2.2 วิชาเอก - 69 69 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 6 

รวมหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 145 145 
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      2.2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ปี พ.ศ. จาก “2562” เป็น “2563” 
    3. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีขอเปล่ียนแปลง  
     3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับท่ี 2 (ใหม่) ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษาสถาบันและปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาเอกให้ปรับแก้การพิมพ์ตัวย่อจาก “Ph.D” เป็น “Ph.D.” ทั งนี ปรับแก้ข้อมูลในประวัติ
อาจารย์ให้สอดคล้องกันด้วย 
     3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับท่ี 4 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษาสถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ให้ปรับแก้การพิมพ์ตัวย่อจาก “M.A (Chinese International Education).....” เป็น “M.A. 
(Chinese International Education).....” 
     3.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับท่ี 5 (ใหม่) ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษาสถาบันและปีท่ีส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ให้ปรับแก้การพิมพ์เว้นวรรคจาก “M.A.(Linguitics and Apply Linguistics).....” เป็น 
“M.A. (Linguitics and Apply Linguistics).....” และระบุช่ือประเทศ ทั งนี ปรับแก้ข้อมูลในประวัติอาจารย์ให้
สอดคล้องกันด้วย 
          ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.12 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง 
(หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  สอดศรี* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  สอดศรี* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี  เกษมศุข* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี  เกษมศุข*,** 
3. อาจารย์ ดร. พรพรรณ  บรรเทิงหรรษา* 3. อาจารย์ ดร. ภัทรภร ผลิตากุล* 
4. อาจารย์ ดร. จิรัฏฐ์  เหมือนชู 4. อาจารย์ ดร. จิรัฏฐ์  เหมือนชู 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  ปรัชญารัติกุล 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  ปรัชญารัติกุล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมายเหตุ * * หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
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      ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตารางช่องอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (ใหม่) ให้ตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกท่านอีกครั งให้เป็นปัจจุบันด้วย 
         ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.13 คณะอักษรศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
   3.13.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี        
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
       ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะอักษรศาสตร์ ครั งท่ี 21/2562 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562  ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับเงื่อนไขรายวิชาในหมวดวิชาภาษาต่างประเทศประจ าสาขาวิชาของหลักสูตร       
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ดังนี  

เดิม ปรับปรุง 
411 550 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
            ที่เก่ียวกับไทยศึกษา 
            (Reading of English Texts on  
            Thai Studies) 
เงื่อนไข 
    1. ประเมินผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
    2. นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิ์ 
        ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ 
        ภาษาต่างประเทศอีก 

411 550 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
            ที่เก่ียวกับไทยศึกษา 
            (Reading of English Texts on  
            Thai Studies) 
เงื่อนไข 
   วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
      
 

              ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
                            1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เสนอให้ปรับแก้จาก “เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย      
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” เป็น “เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป หรือ เริ่มใช้กับ
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” 
             2. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ท่ีประชุมให้ตรวจสอบการระบุ     
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ในข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไขว่าสอดคล้องกับโครงสร้างท่ีระบุในรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) หรือไม่ 
                   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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      3.13.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
อาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
       ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั งท่ี 21/2562 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 และผ่านการตรวจสอบ
จากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562  ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้น
ไป  โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับเงื่อนไขรายวิชาในหมวดวิชาภาษาต่างประเทศประจ าสาขาวิชา
ของหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ดังนี  

เดิม ปรับปรุง 
411 579 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ 2(2-0-4) 
            (English for Career Development)             
เงื่อนไข 
    1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
    2. นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิ์ได้รับการ 
        ยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก  
 

411 579 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ 2(2-0-4) 
            (English for Career Development)
เงื่อนไข 
   วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
      
 

              ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
                            1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เสนอให้ปรับแก้จาก “เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย      
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” เป็น “เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป หรือ เริ่มใช้กับ
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” 
            2. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ท่ีประชุมให้ตรวจสอบการระบุ     
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ในข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไขว่าสอดคล้องกับโครงสร้างท่ีระบุในรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) หรือไม่ 
                   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
  
 3.14 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั งท่ี 21/2562 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 และผ่านการตรวจสอบ
จากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์*

อินทรพร* 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์

อินทรพร* 2. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต* 2. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต* 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต์* 3. รองศาสตราจารย์ ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต์* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี  พนมสุข* 4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี  พนมสุข* 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์  คงเมือง* 5. รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์  คงเมือง* 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษร  จันทร์ศิริ   6. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษร  จันทร์ศิริ   
7. อาจารย์ ดร. ประสพชัย  พัฒน์โรจนโสภณ 7. อาจารย์ ดร. ประสพชัย  พัฒน์โรจนโสภณ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  แพชมัด 8. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  แพชมัด 

9. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร 9. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร* 
10. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ 10. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาลักษณ์  ปฐมชัยวิวัฒน์ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาลักษณ์  ปฐมชัย

วิวัฒน์ 12. รองศาสตราจารย์ ดร. สนทยา  ลิ มมัทวาภิรัต์ิ 12. รองศาสตราจารย์ ดร. สนทยา  ลิ มมัทวาภิรัต์ิ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน์ 13. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์ 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  สุทธะนันท์ 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  สุทธะนันท์ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต์ 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต์ 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
                 1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรายช่ือ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์.....” เป็น “ขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรายช่ือผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์.....”         
   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรายช่ือ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน เป็นดังนี ” เป็น “ขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรายช่ือผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นดังนี ”    
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.15  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย  
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั งท่ี 21/2562 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 และผ่านการตรวจสอบ
จากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2562  ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้น
ไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงเกณฑ์การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ข้อ 3.1 
ใน มคอ.2 หมวดท่ี 5 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี    
เภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 ดังนี  

เดิม ใหม่ 
3.  Graduation criteria 

1.     1. Accordance with the 
announcement of Ministry of 
Education as of standard regulation of 
graduate study 2558 BE. and/or 
updated amendment. 

2. Accordance with Silpakorn 
University’s 2007 Regulations on 
Graduate Study (see Appendix A) 
and/or updated amendment. 

3. A graduate of Doctor of 
Philosophy Program in Pharmaceutical 
Technology must have all the 
following qualifications:  

   3.1 Students’ dissertation or part(s) of the 
dissertation must be published or accepted 
for review in peer-review international 
journals recognized in pharmaceutical 
technology and related disciplines to ensure 
an acceptable standard of research work.   
 
  3.2 The dissertation must be written in 

English with the following conditions; 

3.  Graduation criteria 
4.     1. Accordance with the 

announcement of Ministry of 
Education as of standard regulation of 
graduate study 2558 BE. and/or 
updated amendment. 

2. Accordance with Silpakorn University’s 
2007 Regulations on Graduate Study (see 
Appendix A) and/or updated amendment. 

3. A graduate of Doctor of Philosophy 
Program in Pharmaceutical Technology must 
have all the following qualifications: 
3.1 Students’ dissertation or part(s) of the 

dissertation must be published or accepted 
for review in peer-review the standard 
national or international journals recognized 
in pharmaceutical technology and related 
disciplines to ensure an acceptable standard 
of research work.   
 3.2 The dissertation must be written in 

English with the following conditions; 
  3.2.1. Plan 1:  two papers have to be 

published or at least have to be accepted for 
publication from the thesis work or some 
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เดิม ใหม่ 
 3.2.1. Plan 1:  two papers have to be 
published or at least have to be accepted for 
publication from the thesis work or some parts 
of the thesis in the standard national or 
international journals according to the 
announcement of Higher Education council’s 
guideline for circulation of academic journals.  
       3.2.2  Plan 2:  one paper has to be 
published or at least have to be accepted for 
publication from the thesis work or some 
parts of the thesis in the standard national or 
international journals according to the 
announcement of Higher Education council’s 
guideline for circulation of academic journals. 

 3.2.3. For students who receive the 
Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarship, 
graduation requirements of the scholarship 
must be complied with the regulation of the 
scholarship. 

 

parts of the thesis in the standard national or 
international journals according to the 
announcement of Higher Education council’s 
guideline for circulation of academic journals. 

  3.2.2 Plan 2:  one paper has to be 
published or at least have to be accepted for 
publication from the thesis work or some 
parts of the thesis in the standard national or 
international journals according to the 
announcement of Higher Education council’s 
guideline for circulation of academic journals. 

 3.2.3. For students who receive the 
Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarship, 
graduation requirements of the scholarship 
must be complied with the regulation of the 
scholarship.  

 

       ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
    1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เสนอให้ปรับแก้จาก “เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป” เป็น “เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป หรือ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป” 
   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ ให้เพ่ิมการพิมพ์หัวตารางในหน้า 2 ด้วย  
       ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.16  คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่         
พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาคณะวิทยาการจัดการขอเสนอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ครั งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 ขอปิดตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562     
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เป็นต้นไป โดยมีเหตุผลในการปิดหลักสูตร  คือ เน่ืองจากจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว ไม่เป็น   
ไปตามแผนการรับนักศึกษาท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จึงส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารงบประมาณด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งปัจจุบันไม่มีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร  
                ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อสังเกตว่าปี 2562 ยังด าเนินการอยู่      
ให้ตรวจสอบกับกองประกันคุณภาพการศึกษาอีกครั งว่าสามารถปิดหลักสูตรตั งแต่ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2562 ได้หรือไม่ 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
  
 3.17  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม    
ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบเชิงวัฒนธรรม ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิต
วิทยาลัย เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2563  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร. อนุชา  แพ่งเกษร* 1. รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร. อนุชา  แพ่งเกษร* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภวูนาท  รัตนรังสิกุล*
เฮอร์สท์* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภวูนาท  รัตนรังสิกุล*
เฮอร์สท์* 3. อาจารย์ ดร. นุชนภางค์  แก้วนิล* 3. อาจารย์ ดร. ศราวุฒิ  ปิ่นทอง* 

4. รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่่า 4. รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่่า 
5. รองศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด่ารงค์กุล 5. รองศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิด่ารงค์กุล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
                 1. ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ สมอ. 08 โดยให้ใช้ขนาดอักษร 16   
  2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีขอเปล่ียนแปลง อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับท่ี 5 
(ใหม่ ) ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีการศึกษา ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัดค าของ ช่ือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และการพิมพ์เว้นวรรคปี พ.ศ. ให้ถูกต้องสวยงาม 
  3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ี
ขอเปล่ียนแปลงล าดับท่ี 3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานสร้างสรรค์รายการท่ี 1 ให้ปรับแก้ รูปแบบ    
การพิมพ์ให้ข้อมูลผลงานชิ นเดียวกันอยู่ในหน้าเดียวกันด้วย 
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    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.18  คณะดุริยางคศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
   3.18.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ ครั งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 และผ่านการตรวจสอบ
จากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2563  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  วงศ์ธราดล* 1.รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  วงศ์ธราดล*,** 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช  เจริญนิตย์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช  เจริญนิตย์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  สุวรรณธาดา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  สุวรรณธาดา*

ธาดา 4. อาจารย์ ดร. ภัทรภร ผลิตากุล 4. อาจารย์ ดร. ภัทรภร ผลิตากุล 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศ  วณีสอน* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์  ราชรักษ์ 
6. อาจารย์ ดร. พรพรรณ  บรรเทิงหรรษา   6. อาจารย์ ดร. นลิน  เพ็ชรอินทร์   

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมายเหตุ ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
             ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ ทั งนี ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่)     
ให้ตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกท่านอีกครั งให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
                    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.18.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับปี 
พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะดุริยางคศาสตร์ ครั งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
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เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2563  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง
แก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  วงศ์ธราดล* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  วงศ์ธราดล*,** 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช  เจริญนิตย์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช  เจริญนิตย์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  สุวรรณธาดา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  สุวรรณธาดา*

ธาดา 4. อาจารย์ ดร. ภัทรภร ผลิตากุล 4. อาจารย์ ดร. ภัทรภร ผลิตากุล 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศ  วณีสอน* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์  ราชรักษ์ 
6. อาจารย์ ดร. พรพรรณ  บรรเทิงหรรษา   6. อาจารย์ ดร. นลิน  เพ็ชรอินทร์   

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมายเหตุ ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
         ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ ทั งนี ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่)     
ให้ตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกท่านอีกครั งให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
                    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.19 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561       
บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2563  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข 
คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร* 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร* 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง* 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง* 
3. ศาสตราจารย์พัดยศ  พุทธเจริญ* 3. ศาสตราจารย์พัดยศ  พุทธเจริญ* 
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก 
5. ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์ 5. ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์* 
6. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ  6. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ  
7. อาจารย์ ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร 7. อาจารย์ ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

8. รองศาสตราจารย์ สุธี  คุณาวิชยานนท์ 8. รองศาสตราจารย์ สุธี  คุณาวิชยานนท์ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ  อิษฎ์วรพันธุ์ 9. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ  อิษฎ์วรพันธุ์ 
10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย  สิทธิรัตน ์ 10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย  สิทธิรัตน์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา  หงษ์อุเทน 11. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา  หงษ์อุเทน 
12. อาจารย์ ดร. ริญญาภัทร์  นิธิภัทรอนันต์ 12. อาจารย์ ดร. ริญญาภัทร์  นิธิภัทรอนันต์ 
 13. อาจารย์ ดร. ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
                 1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความบรรทัดท่ี 1 จาก “ขอเพ่ิมรายช่ืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร.....”  เป็น  “ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร.....” 
   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นดังนี ”  เป็น  “ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นดังนี ” 
   3. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงฯ ท่ีประชุมเสนอให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตรวม  
ตารางช่องโครงสร้างเดิมกับช่องโครงสร้างใหม่ว่าถูกต้องหรือไม่ 
         ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.20 คณะวิทยาการจัดการ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
   3.20.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
โรงแรม และอีเวนต์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย  
     ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว โรงแรม และอีเวนต์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั งท่ี 23/2562 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 และผ่าน
การตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562         
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ  เจริญวิศาล*
ยงทรัพย์อนันต์* 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ  เจริญวิศาล*
ยงทรัพย์อนันต์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสสินี  บุญมีศรีสง่า* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสสินี  บุญมีศรีสง่า* 

3. อาจารย์ ดร. ระชานนท์  ทวีผล* 3. อาจารย์ ดร. ระชานนท์  ทวีผล* 
4. อาจารย์ ดร. สันติธร  ภรูิภกัดี 4. อาจารย์ ดร. สันติธร  ภรูิภกัดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จติพนธ์  ชุมเกตุ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จติพนธ์  ชุมเกตุ 
6. อาจารย์ ดร. วงศ์ลัดดา  วรีะไพบูลย์ 6. อาจารย์ ดร. วงศ์ลัดดา  วรีะไพบูลย์ 
7. อาจารย์ ดร. นิธิกร  ม่วงศรเขียว 7. อาจารย์ ดร. นิธิกร  ม่วงศรเขียว 

8. อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร 8. อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร 
9. อาจารย์ ดร. อัฏฐมา  บุญปาลิต 9. อาจารย์ ดร. อัฏฐมา  บุญปาลิต 
10. อาจารย์ ดร. นพรัตน์  บุญเพียรผล 10. อาจารย์ ดร. นพรัตน์  บุญเพียรผล 
  11. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์ 
  12. รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย  พสุนนท์  
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกฤต  สังข์เฉย 
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศักดิ์  พุฒจร 
 15. อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
              ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
                     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.20.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
โรงแรม และอีเวนต์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย  
     ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเท่ียว โรงแรม และอีเวนต์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั งท่ี 23/2562 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 และผ่านการ
ตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ  เจริญวิศาล*
ยงทรัพย์อนันต์* 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ  เจริญวิศาล*
ยงทรัพย์อนันต์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสสินี  บุญมีศรีสง่า* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสสินี  บุญมีศรีสง่า* 

3. อาจารย์ ดร. ระชานนท์  ทวีผล* 3. อาจารย์ ดร. ระชานนท์  ทวีผล* 
4. อาจารย์ ดร. สันติธร  ภรูิภกัดี 4. อาจารย์ ดร. สันติธร  ภรูิภกัดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จติพนธ์  ชุมเกตุ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จติพนธ์  ชุมเกตุ 
6. อาจารย์ ดร. วงศ์ลัดดา  วรีะไพบูลย์ 6. อาจารย์ ดร. วงศ์ลัดดา  วรีะไพบูลย์ 
7. อาจารย์ ดร. นิธิกร  ม่วงศรเขียว 7. อาจารย์ ดร. นิธิกร  ม่วงศรเขียว 

8. อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร 8. อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร 
9. อาจารย์ ดร. อัฏฐมา  บุญปาลิต 9. อาจารย์ ดร. อัฏฐมา  บุญปาลิต 
10. อาจารย์ ดร. นพรัตน์  บุญเพียรผล 10. อาจารย์ ดร. นพรัตน์  บุญเพียรผล 
  11. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์ 
  12. รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย  พสุนนท์   
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกฤต  สังข์เฉย 
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศักดิ์  พุฒจร 
 15. อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
         ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.21  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั งท่ี 22/2562 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 และผ่านการ
ตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2563  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตชัย  ฉิ่นไพศาล* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตชัย  ฉิ่นไพศาล* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา  พัฒนวศิน* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา  พัฒนวศิน* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา  เผ่าทองจีน* - 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย  โสธนะพันธุ์* 3. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย  โสธนะพันธุ์* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรุีย์  เจริญธีรบูรณ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรุีย์  เจริญธีรบูรณ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศวรรณ  จิตรวศินกุล 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศวรรณ  จิตรวศินกุล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพรรณ  ลิ้มศิริชัยกุล 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพรรณ  ลิ้มศิริชัยกุล* 

8. รองศาสตราจารย์ ดร. อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง 7. รองศาสตราจารย์ ดร. อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง 
9. อาจารย์ ดร. ปวริศ  วงษ์ประยูร - 
10. อาจารย์ ดร. ปุรินทร์  เจริญสุขใส 8. อาจารย์ ดร. ปุรินทร์  เจริญสุขใส 
11. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 9. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร.ต.อ.(หญิง) มาลัย  สถิรพันธุ์ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร.ต.อ.(หญิง) มาลัย  สถิรพันธุ์  

สถิรพันธุ์ 13. รองศาสตราจารย์ ดร. จันคนา  บูรณะโอสถ 11. รองศาสตราจารย์ ดร. จันคนา  บูรณะโอสถ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์  โรจนราธา 12. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์  โรจนราธา 
15. รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  ศรีพงษ์ 13. รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  ศรีพงษ์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิต  นิรัติศัย 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิต  นิรัติศัย 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์  ไชยเดชก่าจร 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์  ไชยเดชก่าจร 
18. รองศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา  โต๊ะยามา 16. รองศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา  โต๊ะยามา 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมวรรณ  เผือกผ่อง - 
20. รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ  นวนพรัตน์สกุล - 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวุฒิ  วัฒนา 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวุฒิ  วัฒนา 
22. รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญพรรณ  เวชวิทยาขลัง 18. รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญพรรณ  เวชวิทยาขลัง 
 19. รองศาสตราจารย์ ดร. นุศรา  ปิยะพลรุ่งโรจน์ 
 20. อาจารย์ ดร. นพรัตน์  นันทรัตนพงศ์ 
 21. อาจารย์ ดร. บุญญาภา  หวังวัฒนา 
 22. อาจารย์ ดร. วรกัญญา  นารากรวิชญ์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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       ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) ล าดับท่ี 12 และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับท่ี 10            
ให้ปรับแก้การพิมพ์ค าน าหน้าช่ือ จาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร.ต.อ. (หญิง)” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ร.ต.อ. (หญิง) ดร.” 
   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีขอเปล่ียนแปลง อาจารย์ล าดับท่ี 9 ให้ตัดข้อมูลใน
ตารางช่องสถานะท่ีพิมพ์เกินมาออก 
         ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.22 วิทยาลัยนานาชาติ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร - 
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั งท่ี 1/2563 เมื่อ
วันท่ี 27 มกราคม 2563   ดังนี  
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. พิสิฐ  เจริญวงศ์   อนุกรรมการ 
   2. ศาสตราจารย์ภิชานไกรฤทธ์ิ    บุณยเกียรติ  อนุกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  สุทธะนันท์  อนุกรรมการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิปปนันท์ นวลละออง  อนุกรรมการ 
    2.  อาจารย์ ดร. ธัญญา  ลัญฉประสิทธ์ิ   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยเลขานุการ 
      1. นางสาวริญญารัตน์  วงศ์ฐิติภัทร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
  ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าค าส่ังแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ที่พิจารณา 
 4.1 (ร่าง) แบบพิจารณาการปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตร 
      เพ่ือให้คุณภาพของหลักสูตรและเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรได้มีโอกาส
ตรวจสอบการปรับแก้หลักสูตรภายหลังจากการพิจารณาหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) แบบ
พิจารณาการปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร โดยให้
หลักสูตรด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรพิจารณาการปรับแก้หลักสูตรพร้อมทั ง
ลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าวส่งมายังมหาวิทยาลัยพร้อมกับการเสนอหลักสูตร 
      ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) แบบพิจารณาการปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
     ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ให้ปรับแก้หัวตารางจาก 
“การแก้ไขของหลักสูตร” เป็น “การแก้ไข/ค าชี แจง ของหลักสูตร” และหัวข้อสรุปความคิดเห็นให้ปรับแก้ จาก 
“เห็นชอบการปรับแก้ไขหลักสูตร” เป็น “เห็นชอบการแก้ไข/ค าชี แจง ของหลักสูตร” 
       ทั งนี ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้และเวียนแบบพิจารณาการปรับแก้หลักสูตรตามข้อเสนอแนะจาก      
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรพร้อมขั นตอนการเสนอเอกสารดังกล่าว ให้ทุกคณะวิชาทราบต่อไป 
 
 4.2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
       ด้วยคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และ
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรพร้อมมี
ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
ได้มีมติรับทราบและให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาด าเนินการโดยจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญ และก าหนดระยะเวลาในการท างานในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี  
 1. การเสนอหลักสูตรใหม่ควรตอบสนองนโยบายการพัฒนาบุคลากรและตอบโจทย์ความต้องการ
ก่าลังคนของประเทศในปัจจุบันและอนาคต หลักสูตรต้องเป็นทั้งผู้น่าสังคมในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ตามสังคม
ด้วย และควรให้อิสระให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
 2. เสนอให้แต่ละคณะวิชาพิจารณาว่าหากมีหลักสูตรใดที่มีเนื้อหาสาระคล้ายคลึงกัน ควรยุบรวมเป็น
หลักสูตรเดียวกันแล้วบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการเพ่ือความเข้มข้นของคุณภาพหลักสูตร อีกท้ังจะช่วย
ให้การบริหารงานด้านคณาจารย์ บุคลากรและทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ประหยัดงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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 3. เสนอให้คณะวิชาร่วมกันพิจารณาเปิดรายวิชา/จัดท่าหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับความต้องการและนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับ
บุคลากรฐานราก 
 4. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ      
มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เข้มและทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการเฉพาะสาขาและมีการบูรณาการ
โดยเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (หลักสูตรปรับปรุง 2562) ได้มีการ
พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่าง ดนตรีกับระบบธุรกิจดนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
ติดตาม เพ่ือประเมินผลที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ สังคมท่ีปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วต่อไป ไม่เฉพาะแต่ธุรกิจ
ดนตรีและบันเทิงเท่านั้น แต่หลักสูตรสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะอ่ืน ๆ ก็มีความเชื่อมโยงในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน 
ซึ่งน่าจะเป็นข้อคิดในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปในอนาคต 
 5. คณาจารย์ควรศึกษาและท่าความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับ Outcome-based education เพ่ือให้
สามารถน่ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. เสนอให้คณะวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก 
 7. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท่าเอกสารหลักสูตร เช่น ความสอดคล้อง
ของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การสะกดค่า ความถูกต้องของเวอร์ชั่นเอกสารหลักสูตร ก่อนเสนอเข้าที่ประชุม
ต่าง ๆ ทุกครั้ง 
 8. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาในปัจจุบัน  
ลดชั่วโมงบรรยาย เน้นกิจกรรม มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ ปรับวิธีการพัฒนาอาจารย์ พัฒนาวิธีการสอนให้
เป็น Active Learning ต่อไปในอนาคต และต้องมีการพัฒนาอาจารย์ให้พร้อมที่จะเป็น Active Teachers  ปรับ
แบบประเมินการสอนของอาจารย์ ทั้งนี้ การจัดท่าแบบประเมินการสอนที่ดี คือ การให้นักศึกษาเขียนตามความ
เป็นจริง ว่าในภาคการศึกษานั้น ๆ อาจารย์สอนอะไรบ้าง มีวิธีการสอนอย่างไร เพ่ือน่าไปปรับปรุงและพัฒนา 

       ประธานเสนอท่ีประชุมทราบและพิจารณาการด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวท่ีประชุมรับทราบ
และพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
      1. ให้ท าบันทึกถึงคณะวิชาแจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการจัดท า
หลักสูตร 
       2. ให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแผนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความ
ต้องการของประเทศ เปิดโอกาสให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างอาจารย์เพ่ือสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ จัดให้มีการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าหลักสูตรสหกิจศึกษา 
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 4.3  (ร่าง) แบบฟอร์มระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
  ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) แบบฟอร์มเพ่ือใช้ใน
ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ขึ น 
           ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)ประกอบด้วย 
  1. แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา 
  2. แบบฟอร์มรายละเอียดของชุดวิชา 
  3. แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตรระยะสั น 
  4. แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ  
            ให้กองบริหารงานวิชาการด าเนินการต่อไป 
 
 4.4  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

       ประธานได้สรุปผลจากการท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในยุคโลกป่วน เมื่อวันท่ี 27-28 พฤศจิกายน 2562 โดยเชิญ
อาจารย์จากหลาย ๆ คณะวิชาประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร มาพิจารณาร่วมกันในเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค์ และปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ซึ่งได้สรุปกรอบคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรไว้ดังนี  
       กรอบคุณลักษณะบัณฑิตท่ีดพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถแทนได้ด้วยค า ว่า 
“CREATIVE” ซึ่งก าหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผนวกกับข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการผลิตบัณฑิตจากกลุ่มท่ีส าคัญต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ทางด้านการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ โดยมีผลลัพธ์ท่ีคาดหวังเพ่ือสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะเป็น “ผู้น าแห่งการสร้างสรรค์ 
(Creative Leader)” โดยมีรายละเอียดดังนี  

คุณลักษณะบัณฑิต ค าอธิบาย 

(C) ผู้น าแห่งการสร้างสรรค ์
     (Creative leader) 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
• บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีเป็นผู้น าแห่งการสร้างสรรค์ประโยชน์สู่
สังคม 

(R) มีความรับผิดชอบ 
    (Responsibility) 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
• บัณฑิตเคารพตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ 
  ส่ิงแวดล้อม 
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(E) มีความรู้ความช านาญ 
     (Expertise) 

ระดับปริญญาตรี 
• บัณฑิตมีความรู้ในหลายสาขาวิชา และสามารถน าความรู้มาใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ โดยรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี 
 • บัณฑิตมีความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษาอย่างถ่องแท้และเป็น
ระบบ ทั งหลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ และมีความรู้ท่ี
ทันสมัยในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
• บัณฑิตสามารถน าความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษามาใช้ประกอบ
สัมมาอาชีพได้ 
 
ระดับปริญญาโท 
  • บัณฑิตมีความรู้ในหลายสาขาวิชา และสามารถน าความรู้มา
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี  
  • บัณฑิตมีความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษาอย่างลึกซึ งในเนื อหาสาระ
หลักและสามารถพัฒนาเป็นความรู้ใหม่ และมีความรู้ท่ีทันสมัย
ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
• บัณฑิตสามารถน าความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษามาใช้ประกอบ
สัมมาอาชีพได้อย่างช านาญ 
  
ระดับปริญญาเอก 
  • บัณฑิตมีความรู้ในหลายสาขาวิชา และสามารถน าความรู้มา
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี  
 • บัณฑิตมีความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษาอย่างลุ่มลึกในเนื อหาสาระ
หลักและสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ
มีความรู้ท่ีทันสมัยในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  
  • บัณฑิตสามารถน าความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษามาใช้ประกอบ
สัมมาอาชีพได้อย่างเช่ียวชาญ  
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(A) มีสุนทรียศาสตร์ 
    (Aesthetics) 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
• บัณฑิตรู้คุณค่าของผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ 

(T) ความเป็นไทย (Thainess) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
• บัณฑิตรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย 
• บัณฑิตเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสามารถ
ท างานและอยู่ร่วมกับผู้ท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างโดยยังด ารงความ
เป็นไทย 

(I) มีความซื่อสัตย์และคุณธรรมจริยธรรม 
(Integrity and Ethics) 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
• บัณฑิตมีความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม และศรัทธาในความดี 
• บัณฑิตมีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และหรือจรรยาบรรณนักวิชาการ
หรือนักวิจัย 

(V) มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ (Volunteer 
spirits and public consciousness) 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
• มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ห่วงใยและมุ่งเข้าร่วมเพ่ือท า
ประโยชน์ให้สังคม ส่ิงแวดล้อม และสาธารณะสมบัติ 

(E) ทักษะส าคัญส าหรับพลเมืองอนาคต 
(Essential skills for future Citizen) 
     ทักษะนี พัฒนาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
เป็นพลเมืองอนาคตท่ีขับเคล่ือนประเทศ 
(และโลก) โดยบัณฑิตในทุกระดับการศึกษา
มีความสามารถในการคิดเป็น   แก้เป็น ท า
เป็น อยู่เป็น และเรียนรู้เป็น 

บัณฑิตต้องเป็นผู้มีทักษะท่ีส าคัญใน 4 ด้าน ดังนี  
1) ทักษะด้านการคิด (Thinking skills) 
    1.1) บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงาน 
    ระดับปริญญาตรี 
     • บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้พื นฐานความรู้ท่ี
ได้ศึกษา 
 
    ระดับปริญญาโท 
     • บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้พื นฐานความรู้ท่ี
ได้ศึกษา 
    • บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างลึกซึ ง 
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    ระดับปริญญาเอก 
     • บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้พื นฐานความรู้ท่ี
ได้ศึกษา 
     • บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างลึกซึ ง 
     •  บัณฑิตสามารถคิดสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ 
 
     1.2) บัณฑิตสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
      ระดับปริญญาตรี 
     • บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดและท างาน
อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการคิดอย่างมีขั นตอน มองเห็นความ
เช่ือมโยงของส่วนต่าง ๆ ทั งหมดในระบบ 
 
      ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
     • บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดและท างาน
อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการคิดอย่างมีขั นตอน มองเห็นความ
เช่ือมโยงของส่วนต่าง ๆ ทั งหมดในระบบ 
     • บัณฑิตสามารถสังเคราะห์ และประเมินความรู้ เ พ่ือ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
 
     1.3) บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหา 
      ระดับปริญญาตรี 
     • บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบและมีหลักการ
และเหตุผล โดยประยุกต์ใช้วิธีการท่ีได้ศึกษามา 
 
      ระดับปริญญาโท 
     • บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบและมีหลักการ
และเหตุผล โดยประยุกต์ใช้วิธีการท่ีได้ศึกษามา 
     • บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนโดยเลือกใช้วิธีการท่ี
เหมาะสม 
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     ระดับปริญญาเอก 
     • บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบและมีหลักการ
และเหตุผล โดยประยุกต์ใช้วิธีการท่ีได้ศึกษามา 
      • บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนโดยเลือกใช้วิธีการท่ี
เหมาะสม 
      • บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนโดยสังเคราะห์ และ
ประเมินวิธีการท่ีเหมาะสม 
 
2) ทักษะด้านการบริหารจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ 
(Management skills and entrepreneurship) 
    2.1) บัณฑิตมีภาวะความเป็นผู้น า 
          ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
          •  บัณฑิตสามารถ เ ป็น ผู้น าซึ่ ง เ ป็นแบบอย่า ง ท่ี ดี  
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของตนเองทั งในฐานะผู้น าและผู้ตาม            
เช่ือมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน กล้าคิด กล้าแสดงออก
กล้าหาญ กล้าท า อดทน มุ่งมั่น หนักแน่น เสียสละ ให้อภัย 
สุภาพ รับฟัง และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร และกล้าเผชิญกับความท้าทาย 
          • บัณฑิตสามารถเป็นผู้น าท่ีมีไหวพริบ มองการณ์ไกล            
รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ท่ีเป็นโอกาสและวิกฤติ สามารถร่วม
สร้ างสรรค์ วิ ธีการและแก้ ปัญหาให้ ทีมบรรลุ เ ป้ าหมาย ท่ี
หลากหลาย สามารถส่ือสาร ประสานงาน สร้างบรรยากาศ และ
แรงบันดาลใจในการท างานเป็นทีมให้เกิดความร่วมมือด้วยหลัก
แห่งเหตุผล และความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่ง            
ให้เกิดความส าเร็จของเป้าหมายท่ีดีงามร่วมกัน ทั งในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพและสังคม 
          •  บัณฑิตสามารถ เ ป็น ผู้น า ก ลุ่ม ไ ด้ ในระ ดับและ
สถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
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    2.2) บัณฑิตสามารถบริหารจัดการตนเอง บุคคล และองค์กร 
          ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
          • บัณฑิตรู้จักตน มีจุดมุ่งหมาย มีแรงบันดาลใจในการ
เรียนและการท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 
สามารถจัดการอารมณ์และความตึงเครียดภายใต้สถานการณ์ท่ี
กดดันได้ 
            • บัณฑิตสามารถตั งเป้าหมาย วางแผน และด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง ทีมงาน และองค์กร อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรและวิธีการท่ีตั งอยู่
บนพื นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 
            • บัณฑิตสามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ 
ตลอดจนปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องได้ รวมทั ง มี ทัศนคติท่ีดีและมี
ความสามารถในการเตรียมความพร้อมเพ่ือวางแผนป้องกัน และ
แก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก 
 
3) ทักษะด้านการท างาน (Career Skills) 
          ระดับปริญญาตรี  
          • บัณฑิตต้องมีความรับผิดชอบ สามารถท างานเป็นทีม 
สามารถแก้ปัญหา และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน 
           • บัณฑิตมีทักษะการส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยได้ในระดับ
ดีมากและภาษาอังกฤษได้ในระดับดีพอสมควรเพ่ือการส่ือสารให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
            • บัณฑิตสามารถน าความรู้ และทักษะเฉพาะทางท่ีได้
จากการศึกษามาประยุกต์ใช้เพ่ือปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
            • บัณฑิตมีความช านาญในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่าง
ปลอดภัยตามหลักวิชาชีพ และสามารถช่วยชี แนะฝึกฝนผู้อ่ืนให้
สามารถปฏิบัติงานใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์วิชาชีพได้ 
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            • บัณฑิตติดตามและรู้เท่าทันความก้าวหน้าในศาสตร์
ของตน/สาขาวิชาชีพ และต่อยอดองค์ความรู้ได้ 
 
ระดับปริญญาโท 
           • บัณฑิตต้องมีความรับผิดชอบ สามารถท างานเป็นทีม 
สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน 
            • บัณฑิตมีทักษะการส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยได้ใน
ระดับดีมากและภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเพ่ือการส่ือสารให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
             • บัณฑิตมีความช านาญในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
วิชาชีพต่าง ๆ และสามารถช่วยชี แนะฝึกฝนผู้อ่ืนให้สามารถ
ปฏิบัติงานใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์วิชาชีพได้ 
             • บัณฑิตสามารถน าความรู้ และทักษะเฉพาะทางท่ีได้
จากการศึกษามาประยุกต์ใช้เพ่ือปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างลึกซึ ง 
            • บัณฑิตติดตามและรู้เท่าทันความก้าวหน้าในศาสตร์
ของตน/สาขาวิชาชีพจากงานวิจัย และต่อยอดองค์ความรู้ได้ 
 
ระดับปริญญาเอก 
          • บัณฑิตต้องมีความรับผิดชอบ สามารถท างานเป็นทีม 
สามารถแก้ไขปัญหา และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน 
            • บัณฑิตมีทักษะการส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยได้ใน
ระดับดีมากและภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมากเพ่ือการส่ือสารให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
            • บัณฑิตมีความช านาญในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
วิชาชีพ และสามารถช่วยชี แนะฝึกฝนผู้อ่ืนให้สามารถปฏิบัติงาน
ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์วิชาชีพได้ 
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            • บัณฑิตสามารถน าความรู้ และทักษะเฉพาะทางท่ีได้
จากการศึกษามาประยุกต์ใช้เพ่ือปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างลึกซึ ง 
            • บัณฑิตติดตามและรู้เท่าทันความก้าวหน้าในศาสตร์
ของตน/สาขาวิชาชีพจากงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม/องค์
ความรู้ใหม่ได้ 
 
4) ทักษะด้านการเรียนรู้ (Learning skills) 
          ระดับปริญญาตรี  
          • บัณฑิตต้องเป็นผู้ใฝ่รู้โดยแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจาก
แหล่งต่าง ๆ อยู่เสมอ 
           • บัณฑิตมีระบบและวิธีคิดในการเรียนรู้ ท่ีดี สามารถ
แยกแยะกล่ันกรองข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม 
           • บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน
การแสวงหาความรู้และค้นคว้าข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
          • บัณฑิตต้องเป็นผู้ใฝ่รู้โดยแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจาก
แหล่งต่าง ๆ อยู่เสมอ 
           • บัณฑิตมีระบบและวิธีคิดในการเรียนรู้ ท่ีดี สามารถ
แยกแยะกล่ันกรองข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม 
           • บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน
การสืบค้นวิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
และน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

และปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญในด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะเป็น “ผู้น าแห่งการสร้างสรรค์” 
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       ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
              ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ 

       ให้กองบริหารงานวิชาการด าเนินการต่อไป 
  

ปิดประชุม 13.10 น. 
                  

                                                                     นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
         นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
         นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาวน  าอ้อย  เดชจุ้ย 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          
             

 

 

 

 

 
 

 
 

 


