
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 4/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams  

............................................................ 
ผู้มาประชุมออนไลน์  
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการ 
     และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรชัญ์ ไชยพจน์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี  กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 7. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ  
 12. อาจารย์สุดาวดี  จันทร์ภิวัฒน์   รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา อิงอาจ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 14. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ  
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี  มงคลสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 17. อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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 18. อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคนที่ 2    กรรมการ 
     คณะวิทยาการจัดการ 
 19. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 20. นางสาวน้ าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 21. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 22. นางสาวประภัสสร ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
 23. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. อาจารย์ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 4. อาจารย์ ดร. อริยาภรณ์  นันทิพัฒน์พฤกษา ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ 
 5. นางสาวชินาพัจน์ ศรีวิลัย นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ คณะโบราณคดี 
 6. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้ลาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ 
 

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
  1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อ
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
  2. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบการอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
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   เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 
   1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
   2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี  

พ.ศ. 2559 
   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
  1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)  

ฉบับปี พ.ศ. 2558 
  2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
  3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
  4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2559 
  5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปี  

พ.ศ. 2560 
  6) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 

2561 
  7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2561 
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
  1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 
  1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 
  -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีพิจารณา 
  3.1 คณะอักษรศาสตร์ ขอเสนอปรับแผนการศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอปรับแผนหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยขอปรับแผนการเปิดสอน จากเดิม “ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2563” เป็น “ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565” 
   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์ทราบ  แล้วให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลเพ่ือปรับแผนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  

  3.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร 
   1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 
   2)  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ. 2555 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข 
ดังนี้ 
   1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ขอปรับวิชาบังคับก่อน และ
เงื่อนไขรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ กลุ่มวิชาหลัก จ านวน 1 วิชา ดังนี้ 

เดิม ใหม่ 
261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์                                    3(0-6-3) 
            (Thesis Preparation) 
            วิชาบังคับก่อน : 261 203 * การออกแบบ 
                                สถาปัตยกรรม 7 
                                261 204* การศึกษาขั้นต้นก่อน  
                                งานออกแบบและ 
                                261 205* การฝึกงานสถาปัตยกรรม 

261 208 เตรียมวิทยานิพนธ์                                    3(0-6-3) 
            (Thesis Preparation) 
            วิชาบังคับก่อน : 261 203 * การออกแบบ 
                                สถาปัตยกรรม 7 และ 
                                261 204* การศึกษาขั้นต้นก่อน  
                                งานออกแบบ 
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   2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ขอปรับวิชาบังคับก่อน และ
เงื่อนไขรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ กลุ่มวิชาหลัก จ านวน 1 วิชา ดังนี้ 

เดิม ใหม่ 
262 207 เตรียมวิทยานิพนธ์                                    3(0-6-3) 
            (Thesis Preparation) 
            วิชาบังคับก่อน : 261 205 * การฝึกงานสถาปัตยกรรม 
                                262 203* การออกแบบ 
                                สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 2 

262 207 เตรียมวิทยานิพนธ์                                    3(0-6-3) 
            (Thesis Preparation) 
            วิชาบังคับก่อน : 262 203 * การออกแบบ 
                                สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย 2                                 

   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ให้แยกเอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สมอ.08 เป็น 2 ฉบับ และให้เพ่ิมข้อความว่า      “(5 
ปี)” ไว้ท้ายชื่อสาขาวิชาด้วย ดังนี้ 
    1.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    1.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย    
(5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ทั้ง 2 หลักสูตร ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้ 
    2.1 ให้ตัดข้อความว่า “และเงื่อนไขรายวิชา” ออก 
    2.2 ให้ตรวจสอบการระบุเครื่องหมาย “*” (ดอกจัน) ท้ายเลขรหัสรายวิชาบังคับก่อนว่าต้อง
ระบุหรือไม ่
   ให้เสนอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
    
  3.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
สื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับปรุงแก้ไขจ านวนชั่วโมงการสอน (บรรยาย-
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) จาก 3(1-4-4), 3(2-3-4) เป็น 3(2-2-5) จ านวน 62 รายวิชา  
   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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   1. หัวเรื่องบรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตร
นานาชาติ) พ.ศ. 2560” เป็น “สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560” 
   2. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป” เป็น “เริ่มใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป” 
   3. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เสนอให้ขยายความเหตุผลความจ าเป็นในการเพ่ิมชั่วโมง
บรรยายและชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
   4. รับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การระบุต าแหน่งจาก “ผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
   ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์ ดร. ภมร  ศิลาพันธ์* 1. อาจารย์ ดร. ภมร  ศิลาพันธ์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์  แก้วอ่อน* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์  แก้วอ่อน* 

3. อาจารย์ ดร. โสภณ  ผู้มีจรรยา* 3. อาจารย์ ดร. โสภณ  ผู้มีจรรยา* 

4. อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล* 4. อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล* 
5. อาจารย์ ดร. ณพงศ์  ปณิธานธรรม* 5. อาจารย์พรชัย  เปลี่ยมทรัพย์* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร....” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร....” และตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ล าดับที่ 5 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์
ตัวอักษรเป็นอักษรตัวหนา 
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   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) ล าดับที่ 5 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก  “วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)” เป็น “วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)” 
และคุณวุฒิระดับปริญญาโทจาก “วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)” เป็น “วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)” 
   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้ 
    3.1 หัวเรื่องให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็น 
    “ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับปริญญาตรี” 

    3.2 หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ 
เว้นวรรคข้อความจาก “วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)” เป็น “วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)” และคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทจาก “วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)” เป็น “วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)” 
    3.3 หัวข้อผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่มีผู้ร่วมท าผลงานหลายท่าน ให้ปรับแก้รูปแบบการ
พิมพ์ชื่อเจ้าของประวัติเป็นอักษรตัวหนา 
    3.4 หัวข้อประสบการณ์สอน ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยเรียงเลขรหัสรายวิชาจากน้อยไป
หามาก และตัดตัวเลขสองหลักหลังออก ดังตัวอย่าง “618 250-55” เป็น  “618 250” ทุกรายวิชา   
   ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
ต่อไป 
 
  3.5 คณะอักษรศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
   3.5.1 หลักสูตร อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี  พ.ศ .  2561 
บัณฑิตวิทยาลัย  
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข 
คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร* 
2. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ* 2. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา  หุตินทะ* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา  หุตินทะ* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ 
5. อาจารย์ ดร. นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 5. อาจารย์ ดร. นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ส าเนียงงาม 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ส าเนียงงาม 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 
8. อาจารย์ ดร. สุนทรี  โชติดิลก 8. อาจารย์ ดร. สุนทรี  โชติดิลก 

9. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต 9. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต 

10. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง 10. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
     1. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
      1.1 อาจารย์ล าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(เดิม) และ (ใหม่) คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ตรวจสอบชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาที่ระบุว่า “มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร” ซึ่งไม่สอดคล้องกับในข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ที่ระบุเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ทั้งนี้ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันด้วย 
      1.2 อาจารย์ล าดับที่ 10 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(เดิม) และ (ใหม่) คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคจาก “ศศ.ด.(ภาษาเขมร) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)” เป็น “ศศ.ด. (ภาษาเขมร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)” 
     2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
      2.1 หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ตรวจสอบชื่อสถาบันที่
ส าเร็จการศึกษาที่ระบุว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ซึ่งไม่สอดคล้องกับตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ที่ระบุเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร” ทั้งนี้ให้ปรับแก้ให้
สอดคล้องกันด้วย 
      2.2 หัวข้อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการ ให้ย้ายผลงานล าดับที่ 1 ไปไว้ในหัวข้อผลงานในลักษณะอ่ืน เนื่องจากเป็นหนังสือรวมบทความวิจัย 
      2.3 หัวข้อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings ผลงาน
ล าดับที่ 2 และ 3 ให้ระบุเลขหน้าด้วย 
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      2.4 หัวข้อผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นผลงานประเภทใด 
เป็นต าราหรือหนังสือ พร้อมทั้งระบุจ านวนหน้าด้วย 
      2.5 หัวข้อประสบการณ์สอน ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ระยะบรรทัดหัวข้อย่อยระดับ
ปริญญาตรีโดยไม่ต้องเว้นระยะบรรทัด 
     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.5.2 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข 
คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ส าเนียงงาม 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ส าเนียงงาม* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา  หุตินทะ* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา  หุตินทะ* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 

6. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต 6. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต 
7. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 7. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง 8. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง 
9. อาจารย์ ดร. สุนทรี  โชติดิลก 9. อาจารย์ ดร. สุนทรี  โชติดิลก 

10. อาจารย์ ดร. นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 10. อาจารย์ ดร. นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
     1. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
      1.1 อาจารย์ล าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(เดิม) และ (ใหม่) คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ตรวจสอบชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาที่ระบุว่า “มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร” ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาโท ทั้งนี้ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันด้วย 
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      1.2 อาจารย์ล าดับที่ 8 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(เดิม) และ (ใหม่) คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคจาก “ศศ.ด.(ภาษาเขมร)” เป็น 
“ศศ.ด. (ภาษาเขมร)” 
     2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ หัวข้อผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 
     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

  3.6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
   3.6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิต
วิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ขอเริ่มใช้
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. ทิพวัลย์  ตั้งพูนทรัพย์ศิริ* 1. อาจารย์ ดร. ทิพวัลย์  ตั้งพูนทรัพย์ศิริ* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลศิริ  ประจงสาร* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลศิริ  ประจงสาร* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพล เวทยสุภรณ์* 3. อาจารย์ ดร. สุพจน์  จิตสุทธิญาณ* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิบูลย์  จินาวัฒน์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิบูลย์  จินาวัฒน์ 
5. รองศาสตราจารย์สมชาติ  จึงสิริอารักษ์ 5. ศาสตราจารย์สมชาติ  จึงสิริอารักษ์** 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์  วัสสันตชาติ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์  วัสสันตชาติ 
7. อาจารย์ ดร. เกรียงไกร  เกิดศิริ 7. อาจารย์ ดร. เกรียงไกร  เกิดศิริ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  * * หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตารางรายละเอียด
ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล าดับที่ 2 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีที่ส าเร็จ
การศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ตรวจสอบชื่อประเทศที่ส าเร็จการศึกษาที่ระบุเป็น “UK” ซึ่งไม่ตรงกับที่ปรากฏ
ในหลักสูตรอ่ืนที่ระบุเป็น “Australia” ทั้งนี้ให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้สอดคล้องกันด้วย    
     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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   3.6.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2563  และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. ทิพวัลย์  ตั้งพูนทรัพย์ศิริ* 1. อาจารย์ ดร. ทิพวัลย์  ตั้งพูนทรัพย์ศิริ* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลศิริ  ประจงสาร* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลศิริ  ประจงสาร* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพล เวทยสุภรณ์* 3. อาจารย์ ดร. สุพจน์  จิตสุทธิญาณ* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิบูลย์  จินาวัฒน์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิบูลย์  จินาวัฒน์ 
5. รองศาสตราจารย์สมชาติ  จึงสิริอารักษ์ 5. ศาสตราจารย์สมชาติ  จึงสิริอารักษ์** 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์  วัสสันตชาติ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์  วัสสันตชาติ 
7. อาจารย์ ดร. เกรียงไกร  เกิดศิริ 7. อาจารย์ ดร. เกรียงไกร  เกิดศิริ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   * * หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตารางรายละเอียด
ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล าดับที่ 2 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีที่ส าเร็จ
การศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ตรวจสอบชื่อประเทศที่ส าเร็จการศึกษาที่ระบุเป็น “UK” ซึ่งไม่ตรงกับที่ปรากฏ
ในหลักสูตรอ่ืนที่ระบุเป็น “Australia” ทั้งนี้ให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้สอดคล้องกันด้วย    
     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 
บัณฑิตวิทยาลัย  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อ
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วันที่ 9 เมษายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอ
เพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลนาถ  อบสุวรรณ* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลนาถ  อบสุวรรณ* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จนัทร์ดี  ระแบบเลิศ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จนัทร์ดี  ระแบบเลิศ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพร  มากทรัพย์* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพร  มากทรัพย์* 
4. อาจารย์ ดร. วิวิชชุตา  เดชรักษา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวิชชุตา  เดชรักษา** 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน  ไกรลาศ 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน  ไกรลาศ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. มยุวา  ยงทรัพย์อนันต์ 6. รองศาสตราจารย์ ดร. มยุวา  ยงทรัพย์อนันต์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สพุรรณญิกา  เส็งสาย 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สพุรรณญิกา  เส็งสาย 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  ชั้นจิรกุล 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  ชั้นจิรกุล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศรี  เจริญพานิช 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศรี  เจริญพานิช 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศเวท  สิริจามร 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศเวท  สิริจามร 
11. อาจารย์ ดร. ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว 11. อาจารย์ ดร. ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว 
12. อาจารย์ ดร. ธัญนันท์  วรรณธง บรอคเคิลเฮอร์สท์ 12. อาจารย์ ดร. ธัญนันท์  วรรณธง บรอคเคิลเฮอร์สท์ 
13. อาจารย์ ดร. ปรารถนา  เผือกวิไล 13. อาจารย์ ดร. ปรารถนา  เผือกวิไล 
14. อาจารย์ ดร. กัมปนาท  ธาราภูมิ 14. อาจารย์ ดร. กัมปนาท  ธาราภูมิ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวิวาห์  ตุ้มน้อย 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  * * หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้   
   1. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล าดับที่ 11 ตารางช่อง
สาขาที่เชี่ยวชาญ ล าดับที่ 3. ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อสาขาวิชาให้ต่อกับเลขล าดับด้วย 
   2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวข้อประสบการณ์สอน ให้
เพ่ิมหัวข้อ “ระดับปริญญาตรี”  
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ฉบับปี          
พ.ศ. 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
เชิงพาณิชย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า   
คณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
บังคับ จ านวน 4 รายวิชา คือ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
664 301  ปฏิบัติการผู้ผลิต 5                   3(0-6-3) 

             (Producer Practice V) 

             วิชาบังคับก่อน : 

             664 202 ปฏิบัติการผูผ้ลิต 4 

                     กระบวนการเพื่อการออกแบบดนตรีส าหรับ  

             สื่อโสตเชิงพาณิชย์ช้ันสงู การออกแบบเสียงและ 

             ดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว 

 

 

664 301  ปฏิบัติการผู้ผลิต 5                   3(0-6-3) 

             (Producer Practice V) 

             วิชาบังคับก่อน : 

             664 201 ปฏิบัติการผูผ้ลิต 3 

                     กระบวนการเพื่อการออกแบบดนตรีส าหรับ  

             สื่อโสตเชิงพาณิชย์ช้ันสงู การออกแบบเสียงและ 

             ดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว 

664 302  ปฏิบัติการผู้ผลิต 6                   3(0-6-3) 

             (Producer Practice VI) 

             วิชาบังคับก่อน : 

             664 301 ปฏิบัติการผูผ้ลิต 5 

                     กระบวนการเพื่อการออกแบบดนตรีส าหรับ  

             กิจกรรมการตลาด การเขียนเพลงด้วยแนวความคิด 

             ขั้นสูง การประพันธ์ดนตรีลูกทุ่ง 

664 302  ปฏิบัติการผู้ผลิต 6                   3(0-6-3) 

             (Producer Practice VI) 

             วิชาบังคับก่อน : 

             664 201 ปฏิบัติการผูผ้ลิต 3 

                     กระบวนการเพื่อการออกแบบดนตรีส าหรับ 

             กิจกรรมการตลาด การเขียนเพลงด้วยแนวความคิด  

             ขั้นสูง การประพันธ์ดนตรีลูกทุ่ง 

             664 401  ปฏิบัติการผู้ผลิต 7                   3(0-6-3) 

             (Producer Practice VII) 

             วิชาบังคับก่อน : 

             664 301 ปฏิบัติการผูผ้ลิต 5 

                     จากวรรณกรรมสู่การผลติดนตรี ขอบเขตและ  

             โครงสร้างทางดนตรีและเสียงท่ีมีความส าคัญต่อการ 

             ผลิตงานประกอบภาพเคลื่อนไหว 

664 401  ปฏิบัติการผู้ผลิต 7                   3(0-6-3) 

             (Producer Practice VII) 

             วิชาบังคับก่อน : 

             664 201 ปฏิบัติการผูผ้ลิต 3 

                     จากวรรณกรรมสู่การผลติดนตรี ขอบเขตและ  

             โครงสร้างทางดนตรีและเสียงท่ีมีความส าคัญต่อการ 

             ผลิตงานประกอบภาพเคลื่อนไหว 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 
664 402  ปฏิบัติการผู้ผลิต 8                   3(0-6-3) 

             (Producer Practice VIII) 

             วิชาบังคับก่อน : 

             664 301 ปฏิบัติการผูผ้ลิต 5 

                     อุโฆษวิทยา การจัดการระบบเสียงส าหรับการ  

             แสดงดนตรี การผลิตดนตรีและสื่อสมัยใหม่เชิง  

             พาณิชย ์

             ผลิตงานประกอบภาพเคลื่อนไหว 

664 402  ปฏิบัติการผู้ผลิต 8                   3(0-6-3) 

             (Producer Practice VIII) 

             วิชาบังคับก่อน : 

             664 201 ปฏิบัติการผูผ้ลิต 3 

                     อุโฆษวิทยา การจัดการระบบเสียงส าหรับการ  

             แสดงดนตรี การผลิตดนตรีและสื่อสมัยใหม่เชิง  

             พาณิชย ์

  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “เริ่มใช้ ตั้งแต่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นไป” เป็น “เริ่มใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป” 
   2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้การระบุเหตุผลโดยให้ขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า
รายวิชา 664 201 ปฏิบัติการผู้ผลิต 3 เพียงรายวิชาเดียวเพียงพอที่จะเป็นวิชาบังคับก่อนของทั้ง 4 รายวิชาอย่างไร 
   ให้เสนอคณะดุริยางคศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีพิจารณา 
  4.1 ปฏิทินการเสนอหลักสูตร ที่ครบรอบต้องปรับปรุงและเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง) 
   ตามที่มหาวิทยาลัยได้เวียนปฏิทินการเสนอหลักสูตร ที่ครบรอบต้องปรับปรุงและเริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2564 จ านวน 36 หลักสูตร ไปยังทุกคณะวิชาแล้วนั้น เนื่องด้วยบางคณะวิชามีความประสงค์ปรับปรุง
หลักสูตรก่อนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ในการนี้ ภารกิจหลักสูตร กองบริหารงานวิชาการได้ด าเนินการ
ปรับแก้ปฏิทินการเสนอหลักสูตร ที่ครบรอบต้องปรับปรุงและเริ่มใช้ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้วรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาปฏิทินการเสนอหลักสูตร ที่ครบรอบต้องปรับปรุงและเริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง) 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าบันทึกเวียนทุกคณะวิชาทราบอีก
ครั้ง  ทั้งนี้ขอให้คณะวิชาด าเนินการส่งหลักสูตรมาถึงภารกิจหลักสูตร กองบริหารงานวิชาการ ภายในวันที่ 29 
พฤษภาคม 2563  
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  4.2 (ร่าง) ปฏิทิน TQF ปีการศึกษา 2563  
   กองบริหารงานวิชาการ ขอเสนอ (ร่าง) ปฏิทิน TQF ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ปฏิทิน TQF ปีการศึกษา 2563 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
   ให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 4.3  (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป 
        ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไปชุดใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม  
    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
       ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
  ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ และด าเนินการ
เสนออธิการบดลีงนามในค าสั่งต่อไป 
 
 4.4  (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 
   ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งผู้

ประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไปชุดใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปี
การศึกษา 2563 
       ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
  ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ และด าเนินการ
เสนออธิการบดลีงนามค าสั่งต่อไป 
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 4.5  กองบริหารงานวิชาการขอหารือเรื่องขั้นตอน กระบวนการด าเนินการและก าหนดการ การรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปี
การศึกษา 2563 รอบท่ี 5 
        ตามบันทึกกองบริหารงานวิชาการ ที่ อว 8603.8/จ(บ) 00833 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 ความว่า 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1 – 4 (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2563 ไปแล้ว

นั้น ทั้งนี้ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission 

System : TCAS)     ในรอบที่ 5 เป็นการรับตรงอิสระ (Direct Admission) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด

เกณฑ์การรับ (อาจจะมีการใช้คะแนนสอบร่วมด้วย) จัดสอบเพ่ิมเติมได้กรณีที่นักเรียนไม่มีคะแนนของวิชาที่

ต้องการสถาบันอุดมศึกษาส่งชื่อเข้าระบบ TCAS เมื่อการด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องส่งชื่อเข้าระบบ

การบริหารจัดการสิทธิ์ และก าหนดด าเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2563 ดังนั้น เพ่ือให้การ

ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) รอบท่ี 5 ประจ าปีการศึกษา 

2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิชาการ ขอหารือเรื่องขั้นตอน กระบวนการด าเนินการ และ

ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (Direct Admission) ทั้งนี้กองบริหารงานวิชาการ ได้ชี้แจง

เกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนของปีที่แล้วให้ในที่ประชุมทราบอีกครั้ง  

     ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา ในประเด็นดังนี้ 

   1. การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) รอบท่ี 5 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้ด าเนินการเช่นเดียวกันกับปีการศึกษา 2562 หรือไม่ 

   2. การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร ให้คงอัตราค่าธรรมเนียมเดิมเท่ากับปีการศึกษา 

2562 คือ 1,500 บาท 500 บาท และ 400 บาท หรือปรับเป็นอัตราใหม่เท่ากันทุกคณะวิชา 

       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ดังนี้ 

              1.  เห็นชอบให้การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS)  

รอบที่ 5 เช่นเดียวกันกับปีการศึกษา 2562 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการการรับสมัคร ส่วนขั้นตอนอ่ืน ๆ 

คณะวิชาเป็นผู้ด าเนินการเองเมื่อคณะวิชาได้รายชื่อแล้ว ให้จัดส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่ง ทปอ.

ต่อไป  

   2.  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กอปรกับ   

คณะวิชาส่วนใหญ่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ บางคณะวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์ก็เป็นในลักษณะการสัมภาษณ์แบบ
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ออนไลน์ รวมทั้งเพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง จึงเห็นชอบให้ปรับอัตราค่ารับสมัครจากเดิมอัตรา 1,500 บาท 500 

บาท และ 400 บาท เป็นอัตราเดียวกันทุกคณะวิชา คือ  400 บาท  

      ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 

 4.6  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 5 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก

บุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 5  

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการแจ้งให้

ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า เนื่องด้วยในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ทปอ. แจ้งให้ทุกมหาวิทยาลัยเริ่มประชาสัมพันธ์

การรับสมัครรอบที่ 5 ได้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยวันที่สิ้นสุดยังคงเดิมคือวันที่ 30 มิถุนายน 2563  ซึ่งแนว

ปฏิบัติเดิมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดวันเริ่มการรับสมัครไว้ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้อ านวยการกอง

บริหารวิชาการจะด าเนินการปรับก าหนดการใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก

บุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 

และเวียนให้คณะกรรมการวิชาการทราบ ก่อนด าเนินการเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ต่อไป 

 

 4.7  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2563  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 
  ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีบันทึกด่วนที่สุด ที่ ทปอ. 63/ว0179 ลงวันที่ 5 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง น าส่งมาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปี
การศึกษา 2563 สถาบันอุดมศึกษา 4 เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ความตามบันทึกในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โดยอ้างอิงเนื้อความจาก
มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 สถาบันอุดมศึกษา 4 
เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ในการนี้ เนื่องด้วยแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงได้เชิญผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามาหารือร่วมกัน  
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  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และหารือแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการรักษาระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) และท าอย่างไรให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตภายในรั้ว
มหาวิทยาลัย ปลูกฝังให้รักในสถาบัน ท าความรู้จักอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพี่ รุ่นน้อง   
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
  1. การจัดการเรียนการสอน การสอบ ในปีการศึกษา 2563 เน้นในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้เนื่องจาก
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เริ่มคลี่คลายรายวิชาที่จ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติน่าจะ
สามารถด าเนินการในรูปแบบ Face-to-face ได้ แต่ทั้งนี้ต้องยึดหลักการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ซึ่งจะมีผลต่อจ านวนนักศึกษาในชั้นเรียน และจ านวนนักศึกษาในหอพักนักศึกษา ส าหรับหอพัก
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยปัจจุบันมี 10 หอพัก หากจัดให้พักห้องละ 2 คน สามารถรองรับนักศึกษาได้ประมาณ 
1,700 คน ทั้งนี้ในการก าหนดมาตรการในการให้นักศึกษาเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยต้องน าข้อมูลตาราง
การจัดการเรียนการสอนมาประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการพักในหอพักของมหาวิทยาลัย 
   อนึ่ง ที่ประชุมขอให้ทุกคณะวิชาเร่งด าเนินการจัดส่งแบบส ารวจของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มายัง
มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณา ส าหรับรายวิชาที่จ าเป็น
ต้องการมีการฝึกปฏิบัติโดยเฉพาะคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ขอมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะเภสัชศาสตร์ หารือร่วมกันจะมีแนวทางอย่างไร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาปฏิบัติการในรูปแบบ Face-
to-face แต่ยังรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จ านวนนักศึกษาที่เข้ามายังมหาวิทยาลัยไม่มาก
จนเกินไป ทั้งนี้ให้ค านึงถึงจ านวนนักศึกษาของคณะวิชาอ่ืน ๆ มาประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางด้วย 
  2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  
   2.1 ข้อ 6 ให้ปรับแก้ค าผิดจาก “รายะละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)”  เป็น “รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 
   2.2 ข้อ 7 การจัดท าประกาศ ให้ปรับแก้เป็น  ให้คณะวิชาหรือศูนย์ฯ แจ้งข้อมูลการจัดการ
เรียนการสอนและการสอบมายังกองบริหารวิชาการเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยจัดท าประกาศ โดยมอบหมายให้
ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการจัดท าแบบฟอร์มส่งไปยังคณะวิชาให้กรอกข้อมูลส่งมายังมหาวิทยาลัย โดยใน
แบบฟอร์มให้ระบุข้อมลูจ านวนชั่วโมงสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลด้วย 
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   ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณา 
แล้ว  
  3. ขอให้ทุกคณะวิชาก ากับติดตามแบบส ารวจการจัดการเรียนการสอนการสอบรายวิชาที่ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% ได้ และจ าเป็นต้องจัดการการเรียนการสอนแบบ Face-to-
face ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับรายวิชาที่ไม่ได้แจ้งข้อมูลมาถือว่าสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ 
โดยขอให้ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ได้ส่งไป มายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
  4. ขอให้ทุกคณะวิชาจัดท าตารางสอน ตารางสอบ ส่งมายังกองบริหารงานวิชาการ ถึงแม้จะเป็น
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยให้ระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนมาด้วย โดยขอให้ส่งข้อมูล ตาม
แบบฟอร์มที่จะส่งไปให้ มายังกองบริหารงานวิชาการภายในต้นเดือนมิถุนายน 2563 เพ่ือกรอกข้อมูลในระบบ 
REG และเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับนักศึกษาในการตัดสินใจเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย 
  5. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สามารถด าเนินการให้มีคุณภาพได้อย่างไร ทั้งนี้ท่าน
ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการเดินสายให้ความรู้กับอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ในคณะวิชาต่าง ๆ ไปบ้างแล้ว  และแนะน าเพ่ิมเติมว่าก่อนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อาจารย์
ผู้สอนกับนักศึกษาควรมีการตกลงร่วมกันในการเลือกใช้  Platform ในการจัดการเรียนการสอน และควรมีการ
ทดลองร่วมกันก่อนด าเนินการจัดสอนจริงเพ่ือลดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  
   ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้แต่ละคณะวิชามีการจัดเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ที่มีความรู้ในเรื่องการสอน
แบบออนไลน์คอยช่วยเหลือนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
   อนึ่ง ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หากทุกคนใช้ Platform เดียวกันในเวลาเดียวกันเป็น
จ านวนมากอาจประสบปัญหาได้ ทั้งนี้ได้แจ้งไปยังผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือหาแนวทางแก้ไขแล้ว  
   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เสนอว่าในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทาง
สายวิทยาศาสตร์ หากจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ปัจจุบันมีเครื่องมือในการช่วยสอน Lab 
ที่มีคุณภาพสูง เป็นของบริษัท Labster ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องซื้อลิขสิทธิ์เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยมหาวิทยาลัยสามารถทด]องใช้ก่อนได้ 
  6. การพบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขอให้ทุกคณะวิชาพิจารณาแนวทางให้
นักศึกษาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา หากได้แนวทางที่ชัดเจนแล้วให้แจ้งข้อมูลมายังกองบริหารงานวิชาการเพ่ือช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบต่อไป  
  
 
 
 4.8  ขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีบันทึก ที่ อว 0224.1/ว 480 ลงวันที่ 
17 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับ
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การศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มายัง
มหาวิทยาลัย  ในการนี้กองบริหารงานวิชาการ ได้ส ารวจรายชื่อนักศึกษาที่มีระยะเวลาเรียนสูงสุดตามหลักสูตร
และครบระยะเวลาการศึกษาเมื่อปลายภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562 แล้ว ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม  
        ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
        ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้คณะวิชาที่ปรากฏรายชื่อนักศึกษาของคณะที่มีระยะเวลาเรียน
สูงสุดตามหลักสูตรแล้วด าเนินการส ารวจว่านักศึกษาคนดังกล่าวไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาของ
หลักสูตรเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไม่ หากใช่ให้
คณะวิชาท าเรื่องขอขยายระยะเวลาการศึกษาเสนอมายังมหาวิทยาลัย โดยแจ้งเหตุผลด้วยว่านักศึกษาได้รับ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื่องใด อย่างไร  พร้อมทั้ง
ระบุระยะเวลาที่จะขอขยายระยะเวลาการศึกษามาพร้อมกันด้วย  
        อนึ่ง ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา จัดท าบันทึกพร้อมแนบรายชื่อนักศึกษาที่มีระยะเวลา
เรียนสูงสุดตามหลักสูตรแล้ว และจัดท าแบบฟอร์มในการกรอกรายละเอียดส่งไปยังคณะวิชาที่เก่ียวข้องต่อไป  
  ทั้งนี้ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้มีบันทึกไปยังทุกคณะวิชาแล้ว ขอให้คณะ
วิชาเร่งด าเนินการเพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน 
 
 4.9  เรื่องหารืออ่ืน ๆ (เพิ่มเติม) 
            4.9.1  ค่าธรรมเนียมในการศึกษารายวิชาของนักศึกษาระบบคลังเครดิต  
       ประธานขอน าวาระดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วาระพิเศษ    
ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563  
 
     4.9.2  แบบส ารวจผลกระทบของนักศึกษาจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19     
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะวิชาได้มีการส ารวจความ
ต้องการ หรือผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของนักศึกษาไปบ้างแล้วนั้น  ฝ่าย
วิชาการขอแจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการจัดท าแบบส ารวจนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อการเรียนการสอน และสวัสดิภาพของนักศึกษา 
เพ่ือเป็นภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาข้อค าถามว่าสามารถตอบโจทย์ความคาดหวัง
ของนักศึกษาหรือไม่ ข้อค าถามมีความซ้ าซ้อนกับที่คณะวิชาเคยส ารวจไปก่อนหน้านี้หรือไม่  โดยมีรายละเอียดข้อ
ค าถามตามเอกสารประกอบการประชุม มีข้อค าถามจ านวนมากเกินไป  
       ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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       ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบกับข้อค าถามที่เสนอ  โดยมีข้อสังเกตว่าจ านวนข้อ
ค าถามมีจ านวนมากอาจท าให้นักศึกษาไม่ประสงค์จะตอบแบบส ารวจฯ ควรหาวิธีการให้นักศึกษาเข้ามาตอบ
แบบสอบถามใหไ้ด้จ านวนมากเพ่ือจะได้ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
    ทั้งนี้คณะวิชาใดที่มีความประสงค์จะส่งข้อค าถามเพ่ิมเติม สามารถส่งได้ที่ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563     
         

ปิดประชุม 14.20 น. 
                  

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


