
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
คร้ังที่ 5/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

............................................................ 
ผู้มาประชุม 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรยี์  อรรถลังรอง  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 3.  อาจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะดุรยิางคศาสตร์ กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์  วัสสนัตชาติ   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
     คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรจิต  แสนพล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย  กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานชิ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะโบราณคดี กรรมการ 
 7. อาจารย์ ดร. สุดาวดี  จันทร์ภิวฒัน์   รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝา่ยวิชาการ  กรรมการ 
 8. นางสาวสุภาวดี  เหลืองศรีปกรณ์   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวชิาการและวิจัย 
 9. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวชิาการ  กรรมการ 
 10. นางสาวน  าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เลขานุการ  
     กองบริหารงานวชิาการ 
 11.  นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพเิศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวชิาการ  
 12. นางสาวประภัสสร ถวายนลิ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวชิาการ 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยการจัดการศึกษาทัว่ไป รองประธานกรรมการ
  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สนุทรชื่น   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกัน  กรรมการ 
     คุณภาพการศึกษา      
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
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 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  ชั นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกัน  กรรมการ 
    คุณภาพการศึกษา คณะวทิยาศาสตร ์
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ  
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์  นาสนทิ  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์  ทนุผล  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 8.  อาจารย์ ดร. ธนวดี  พรหมจันทร์    อาจารย์ประจ าคณะ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ   
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  
 9. นายวชัรินทร์  แสงแก้ว    นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์
 10. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวชิาการ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม ้  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายนวัตกรรมการศึกษา  
ผู้ลาประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพนัธ์  ครุฑะเสน  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
 

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 แล้ว เมื่อวันที่ 19 
เมษายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
 2. หลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผ่านระบบ CHECO 
(CHE Curriculum Online) แล้ว ดังนี  
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 
  1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
  1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
  3) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
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  5)  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 
  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558) 
  2) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  4)  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอยกเลิกการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2560  
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ ศธ 6815/01518 ลงวันที่ 
10 เมษายน 2562  เรื่อง ขอยกเลิกการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพโดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี  
  1. ขอยกเลิกการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ จ านวน 1 รายวิชา คือ  
   รายวิชา 614 202 สถิตวิศวกรรม      3(3-0-6) 
   (Engineering Statistics) 
  2.  ขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ จ านวน 1 รายวิชา คือ  
   รายวิชา 621 312 สถิติวิศวกรรมกระบวานการชีวภาพ  3(3-0-6) 
   (Bioprocess Engineering Statistics)  
  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณา
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  
  1. เสนอให้ทบทวนการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวอีกครั ง เนื่องจากการยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพซึ่ง
เป็นวิชาบังคับ ถือเป็นสาระส าคัญของหลักสูตรถึงแม้จะเปิดรายวิชาใหม่ทดแทนก็ตาม ทั งนี เสนอให้คงรายวิชา 614 202 
สถิติวิศวกรรม (Engineering Startistics) 3(3-0-6) ไว้ โดยอาจประสานงานเพื่อน ารายวิชาดังกล่าวมาจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
  2. ให้ตรวจสอบว่ารายวิชา 614 202 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics) 3(3-0-6) มีปรากฏในหลักสูตร    
อ่ืน ๆ ด้วยหรือไม่  
  ในการนี  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พิจารณาแล้วขอยกเลิกการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับ พ.ศ. 2560 โดยยังคงรายวิชา 614 202 สถิติ
วิศวกรรม (Engineering Statistics) 3(3-0-6) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และไม่ขอเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา 621 312 สถิติ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering Statistics) 3(3-0-6) 
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 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแก้ไข ฉบับปี พ.ศ. ของหลักสูตร วศ.ม. สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมในเอกสาร สมอ.08 โดยมีสาระใน
การปรับปรุงแก้ไข ขอปรับและแก้ข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 
7 ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) จาก “ฉบับปี พ.ศ. 2561” เป็น “ฉบับปี พ.ศ. 2560” 
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ ศธ 6815/01554 ลงวันที่ 
11 เมษายน 2562  เรื่อง ขอแก้ไข ฉบับปี พ.ศ. ของหลักสูตร วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ
หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการงานวิศวรกรรม จาก “ฉบับปี พ.ศ. 2561” เป็น “ฉบับปี พ.ศ. 2560” ตามบันทึก
มหาวิทยาลัย ที่ ศธ 6803.8/พ 0083 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่อง การปรับปรุ งแก้ไขหลักสูตร ได้จัดส่งหนังสือถึง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อโปรดทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) และส าเนามติ                
สภามหาวิทยาลัย ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 11 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 19 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 13 หลักสูตร นั น คณะฯ พบว่ามีชื่อ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ใน (สมอ.08) พิมพ์ ฉบับปี พ.ศ. ของหลักสูตรไม่ถูกต้องตามที่ส านักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) เนื่องจากคณะฯ ส่งรายชื่อหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยตามบันทึกคณะฯ          
ที่ ศธ 6815/4332 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ปรับตัวบ่งชี ตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 โดยพิมพ์ ปรับปรุง พ.ศ. ผิดพลาด 
  ในการนี  เพื่อให้การด าเนินงานด้านหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ ใคร่ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ปรับแก้ไข ฉบับปี พ.ศ. ของหลักสูตร วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม จาก “ฉบับปี พ.ศ. 2561” เป็น “ฉบับปี พ.ศ. 2560” ในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
ดังกล่าว 
  อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานขอแก้ไขเอกสาร สมอ. 08 กับทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว  
 5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 
10 ปี  โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ       
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  
  รายละเอียดตามหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ ศธ 0508/ว 442 ลงวันที่ 27 มีนาคม 
2562 เร่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน 
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ความว่า ด้วยส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี 
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(ม.ท.ศ.) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล โดยมีข้อสั่งการในพิธีดังกล่าว 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 



5 
 

  ในการนี  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใคร่ขอแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้สถาบันอุดมศึกษา
ทราบ เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยขั นตอนการปฏิบัติจะต้องด าเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก และหากผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการฯ เป็นประการใด โปรดแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบด้วย เพื่อจะได้แจ้งส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป  
  ทั งนี ฝากทุกคณะวิชาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องส าหรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี อนึ่งส าหรับข้อสั่งการ ล าดับ
ที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขอฝากคณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดย
ทางส่วนกลางจะด าเนินการติดตามผลแล้วแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 6. การกรอกข้อมูลหลักสูตร ในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร CHECO ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดให้ทุกมหาวิทยาลัย ส่งหลักสูตรโดยกรอกข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติ/เห็นชอบจาก
สภาสถาบัน ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร CHECO มาระยะหนึ่งแล้วนั น ปัจจุบันหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับพิจารณาความสอดคล้องไฟเขียวแล้ว จ านวน 10 หลักสูตร  และมีหลักสูตรได้รับไฟแดง ซึ่ง
ประเด็นที่ได้รับไฟแดง ยกตัวอย่างเช่น หมวดที่ 1 ข้อ 7. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานปกติมหาวิทยาลัย
ระบุเป็นปีการศึกษาที่พร้อมจะได้รับการเผยแพร่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เพิ่มเติมข้อความให้ชัดเจน
ยิ่งขึ น โดยให้ระบุข้อความว่าโดยอ้างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากหลักสูตรมี มคอ.1 
ให้อ้าง มคอ.1 ก่อนระบุปีการศึกษาที่พร้อมเผยแพร่หลักสูตร หมวดที่ 5 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ระบุเนื อเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 ด้วย ซึ่งในประเด็นดังกล่าว
มหาวิทยาลัยได้ประสานงานชี แจงไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ทางส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษายืนยันให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามเนื่องจากมหาวิทยาลัยอ่ืนก็ด าเนินการปรับแก้ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแจ้ง 
  ทั งนี หากคณะวิชามีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบ CHECO สามารถแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการได้ 
 
  ที่ประชุมรบัทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 
  -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่พิจารณา 

  3.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
ดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562            
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เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์ระบิล  เสถียรพิทยากุล* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล  เสถียรพิทยากุล*,** 
2. อาจารย์นันท์ภสักร  ล่ าภากร* 2. อาจารย์นันท์ภสักร  ล่ าภากร* 

3. อาจารย์โจนาธาน  นราจีนรณ* 3. อาจารย์กฤต  พสุภา* 

4. Mr. Gabriel Camelin*  4. Mr. Gabriel Camelin* 

5. อาจารย์นลินณัฐ  ดีสวสัดิ์* 5. อาจารย์นลินณัฐ  ดีสวสัดิ์*  

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          ** หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้หมายเหตุท้ายตารางจาก  
    “หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                  ** หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา” 
    เป็น 
    “หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                  ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ” 
    2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล าดับที่ 3 ตารางช่อง

คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา (ใหม่) คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ตัดเครื่องหมาย “,” 
(comma) ท้ายวงเล็บชื่อสาขาวิชาออก และที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าสัญญาจ้างระบุเริ่ม 2 เมษายน 2562 ซึ่ง
หลักสูตรนี เริ่มใช้ 2 มีนาคม 2562 ทั งนี  เสนอให้ระบุสัญญาฉบับก่อนหน้านี ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับการเริ่มใช้
หลักสูตร 

    ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี  
พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมี
และวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี  พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ครั งที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2562 
ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลง
ค าอธิบายรายวิชา และเพิ่มจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา ดังนี  
 



7 
 

 (เดิม)  (ใหม่) 
611 316 วัสดุคอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอร์เบื้องต้น     

            2(2-0-4) 

วิชาบังคับก่อน : 611 341 สมบัติของพอลิเมอร์ 

             ประวัติของเทคโนโลยีนาโน ความรู้เบื องต้นทางเคมีและ

ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน วัสดุนา

โนและวัสดุคอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอร์ การเตรียม การ

พิสูจน์เอกลักษณ์สมบัติและการน าไปใช้งานของวัสดุคอมพอสิต

ระดับนาโนระหว่างพอลิเมอร์และชั นซิลิเกตและระหว่างพอลิเมอร์

กับท่อนาโนคาร์บอน 

 

 

 

 

611 316 วัสดุคอมพอสิตระดับนาโนของพอลิเมอร์เบื้องต้น       

             3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 611 341 สมบัติของพอลิเมอร์ 

             ประวัติ ของเทคโนโลยีนาโน เทคโนโลยีนาโนใน

ชีวิตประจ าวัน วัสดุนาโนชนิดต่าง ๆ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ   

นาโน ความรู้เบื องต้นทางเคมีและฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีนาโน ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับชั นซิลิเกต ท่อนาโน

คาร์บอน และแผ่นนาโนของแกรฟีน การเตรียม การพิสูจน์

เอกลักษณ์และสมบัติของวัสดุเสริมองค์ประกอบนาโนของพอลิ

เมอร์กับชั นซิลิเกต พอลิเมอร์กับท่อนาโนคาร์บอนและพอลิเมอร์กับ

แผ่นนาโนของแกรฟีน การน าวัสดุเสริมองค์ประกอบนาโนของพอลิ

เมอร์ไปใช้ประโยชน์ กรณีศึกษางานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ

วัสดุเสริมองค์ประกอบนาโนของพอลิเมอร์ 

              

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
 1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางแสดงรายวิชาที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้เพิ่มชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
และให้ขีดเส้นใต้จุดที่ขอเปลี่ยนแปลงด้วย 
 2.  การรับกรองความถูกต้องของข้อมูลให้ปรับแก้ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 
 3. ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้แสดงในรูปแบบการพิมพ์เป็นตารางเปรียบเทียบ และขีด
เส้นใต้จุดที่ขอเปลี่ยนแปลงด้วย 
 ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ฉบับปี  พ.ศ. 2560  
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น    
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา 
ดังนี   
  710 344  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี DNA ทางสัตวศาสตร์     3(2-3-4) 
    (Applications of DNA Technology in Animal Science) 
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    การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางสายเลือด การประเมินความ
หลากหลายทางพันธุกรรมและเลือดชิดด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุล การจ าแนกเพศสัตว์ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่ 
การตรวจหาจีโนไทป์สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคทางพันธุกรรม การตรวจหายีนที่เก่ียวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจ 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
    1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุง ให้ปรับแก้ดังนี  
     1.1 ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อเป็น “ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข”  
     1.2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปิดรายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา ดังนี ” เป็น “ขอ
เปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา ดังนี ”  
     1.3 ให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อรายวิชาภาษาไทย ค าว่า “DNA” โดยพิพม์ทับศัพท์เป็นภาษาไทย 
     1.4 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนข้อความว่า “การจ าแนกเพศสัตว์ด้วย
เทคนิคปฏิกิริยาลูกโช่” ว่าถูกต้องแล้วหรือไม่ 
    2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาไทย ค าว่า “DNA” โดยพิมพ์ทับศัพท์เป็นภาษาไทย 
    3. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558....” เป็น “....และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558....” และ
ตารางให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ จาก  

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธกิาร โครงสร้างเดิม โครงการสร้างใหม ่

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

30 
84 
6 

ไม่น้อยกว่า 30 
ไม่น้อยกว่า 102 
ไม่น้อยกว่า 6 

ไม่น้อยกว่า 30 
ไม่น้อยกว่า 102 
ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิตรวม 120 ไม่น้อยกวา่ 138 ไม่น้อยกว่า 138 

    เป็น 
หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธกิาร 

(จ านวนหน่วยกิต          

ไม่น้อยกว่า) 

โครงสร้างเดิม            

(จ านวนหน่วยกิต     

ไม่น้อยกว่า) 

โครงการสร้างใหม่

(จ านวนหน่วยกิต    

ไม่น้อยกว่า) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

30 
84 
6 

30 
102 
6 

30 
102 
6 

หน่วยกิตรวม 120 138 138 
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    4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 
    ให้เสนอคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภูมสิถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี   
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา  บุณโยภาส   
   2. อาจารย์ ดร. ดนัย  ทายตะคุ     
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มล. วุฒิพงษ์  ทวีวงศ์   
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร. รุจิโรจน์  อนามบุตร   
   2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล   
   3. อาจารย์ ดร. สินีนาถ   ศุกลรัตนเมธ ี    
  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   1. นางสาวกรกต  ธัชศฤงคารสกุล    
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี   
  1. ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒภายนอก หัวเรื่องก่อนตารางให้ปรับรูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรเป็น
ตัวหนา และจัดระยะให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
  2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวเรื่องก่อนตารางให้ปรับรูปแบบการพิมพ์
ตัวอักษรเป็นตัวหนา และจัดระยะให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และตารางช่องรายชื่ออาจารย์ล าดับที่ 1 ให้ปรับแก้การพิมพ์
ต าแหน่งทางวิชาการที่พิมพ์ผิด จาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เป็น “รองศาสตราจารย์” 
  ให้เสนอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย และเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 
 3.5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี   
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  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรสิทธิ์  ตันตินิพันธุ์กุล   
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คัททิยากร  ศศิธรามาศ   
   3. อาจารย์ ดร. วิญญู  อาจรักษา     
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร. โชติมา  จตุรงค์    
   2. อาจารย์ ดร. พินัย  สิริเกียรติกุล     
   3.  อาจารย์ ดร. ประติมา  นิ่มเสมอ     
  เลขานุการ 
   นางสาววิมลพร  น้อยสังข์      
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรง     
คุณวุฒิภายนอก หัวเร่ืองก่อนตารางบรรทัดที่สองให้ปรับรูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรเป็นตัวหนา และที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ล าดับที่ 2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย เสนอให้ปรับรายชื่อให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน หรือเพิ่ม
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านใหม่  อนึ่ง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรจะต้องประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
ร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย 
  ให้เสนอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)          
บัณฑิตวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 
  3.6 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี  
   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)             
บัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช  เจียรสุขสกุล   
    2. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล  เบ้าวัน    
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    3. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ  ลิ่วกีรติยุตกุล   
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์  จิตต์มั่น   
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทรัพย์  พรสวัสดิ์   
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช  เจียรสุขสกุล   
    2. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล  เบ้าวัน    
    3. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ  ลิ่วกีรติยุตกุล   
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์  ชัยยะ   
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพงศ์  วรวรรโณทัย   
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ตารางรายละเอียดข้อมูลสถานะ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
บัณฑิตวิทยาลัย ตารางช่องคุณวุฒิ อาจารย์ล าดับที่ 1 คุณวุฒิทุกระดับให้ระบุชื่อประเทศด้วย 
   ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
ทราบต่อไป 
 
 3.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2559 

คณะอักษรศาสตร์ 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชีย

ตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ       

อักษรศาสตร์ ครั งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพิ่มรายวิชาเลือกในรายวิชาเอกและรายวิชาโทกลุ่มรายวิชาทักษะภาษาเกาหลี     

ซึ่งน ามาจากรายวิชาเอกเลือก และรายวิชาโทเลือก กลุ่มรายวิชาทักษะภาษาเกาหลี หลักสูตร พ.ศ. 2554 ดังนี  

  443 238 การเขียนจดหมายภาษาเกาหลี 3(3-0-6) 

    (Korean Letter Writing) 
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  

  1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ระบุว่า “เพื่อให้มีรายวิชาที่สามารถตอบสนองการท างานมากขึ น” 

ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การระบุข้อความ โดยให้ขยายความให้เห็นภาพชัดเจน ว่าเป็นการท างานเก่ียวกับอะไร  

  2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเพิ่มรายวิชาเลือกในรายวิชาเอกและ

รายวิชาโทกลุ่มรายวิชาทักษะภาษาเกาหลี .....” เป็น “ขอเพิ่มรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาเอกและรายวิชาโท

กลุ่มรายวิชาทักษะภาษาเกาหลี .....” และค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การระบุข้อความ โดยให้

ขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ น 

  3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้เพิ่มต าแหน่งทางวิชาการหน้าชื่ออธิการบดี จาก “นายชัยชาญ 

ถาวรเวช” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช” 

  4. ภาคผนวก ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมตั งข้อสังเกตค าว่า “electric mails” ไม่สอดคล้อง

กับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ค าว่า “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งที่ถูกต้องเป็น “electronic mails” หรือไม่ 

  ทั งนี  หากมีการปรับแก้ในค าอธิบายรายวิชา ให้ปรับแก้ทั งค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และค าอธิบาย

รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกันด้วย 

  ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบับปี  พ.ศ. 2561              

บัณฑิตวิทยาลัย 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 

ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 

3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง

แก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์ ดร. ริญญาภัทร์  นิธิภัทรอนันต์* 1. อาจารย์ ดร. ริญญาภัทร์  นิธิภัทรอนันต์* 
2. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ* 2. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์ 3. รองศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์** 

4. อาจารยค์งศักดิ ์กุลกลางดอน 4. อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน 

5. อาจารยน์ภดล วิรุฬห์ชาตะพนัธ์ 5. อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพนัธ ์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร 

7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 

8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

9. อาจารย์ชูศักดิ์ ศรีขวัญ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศรีขวัญ** 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวนิ เบียดกลาง 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวนิ เบียดกลาง 

11. อาจารย์ณภัทร ธรรมนิยา 11. อาจารย์ณภัทร ธรรมนิยา 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์ 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน* 

14. อาจารย์ ดร. อติยศ สรรคบุรารักษ์* - 

 14. อาจารย์ ดร. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ 

 15. รองศาสตราจารย์ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย 

 * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  

 1.  ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ข้อย่อยที่ 4.2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... เพื่อท าหน้าที่เป็น

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2558” เป็น “..... เพื่อท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” 

 2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 3 และ 9 ให้ตรวจสอบว่าได้มีการเสนอปรับต าแหน่งทางวิชาการมายังมหาวิทยาลัยแล้วหรือไม่ หาก

เสนอปรับแก้มาแล้วและเริ่มใช้ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ให้ระบุต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่งใหม่ได้ โดยไม่ต้อง

แสดงการปรับต าแหน่ง  

 3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การระบุต าแหน่งให้ถูกต้องจาก “อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ศิลปากร” เป็น “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 

 4. ตารางรายละเอียดข้ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง หัวเรื่องก่อนตาราง บรรทัดที่ 2         

ให้ปรับแก้ข้อความจาก “หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561” เป็น “หลักสูตร        

ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย” 

 5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ

และประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

  5.1 อาจารย์ล าดับที่ 1  

   5.1.1 ให้ตรวจสอบผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ล าดับที่ 4 และบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ล าดับที่ 2 ว่าเป็นผลงานชิ นเดียวกันหรือไม่ หากเป็นผลงานชิ นเดียวกัน ให้ตัดการระบุผลงานออก 1 แห่ง  
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   5.1.2 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการเรียงล าดับของผลงาน โดยแยก

ประเภทผลงานภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

   5.1.3 หัวข้อ “ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน บทความทางวิชาการ” ให้ปรับแก้เป็น “บทความ

ทางวิชาการ” โดยให้ตัดข้อความว่า “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน” ออก 

  5.2 อาจารย์ล าดับที่ 2 หัวข้อผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ให้ตรวจสอบผลงานที่ระบุว่าเป็นผลงาน

ประเภทใด ทั งนี  ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าเป็นผลงานสร้างสรรค์หรือไม่ หากเป็นผลงานสร้างสรรค์ ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อเป็น 

“หัวข้อผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานสร้างสรรค์”และให้เพิ่มการระบุวัน/เดือน/ปี ที่จัดแสดง และระบุเลขหน้า

ของสูจิบัตรด้วย 

 ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.9 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี  พ.ศ. 2559             

บัณฑิตวิทยาลัย 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

ฉบับปี พ.ศ. 2559  บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 

3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง

แก้ไข คือ ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 ท่าน เป็นดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย พสุนนท์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย พสุนนท์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตพนธ์ ชุมเกตุ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตพนธ์ ชุมเกตุ* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ เจษฎาลักษณ*์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ เจษฎาลักษณ*์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ เจริญวิศาล 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ เจริญวิศาล 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต 

7. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนินทร์ัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ 7. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนินทร์ัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ 

8. อาจารย์ ดร. สันติธร ภูริภักดี* 8. อาจารย์ ดร. สันติธร ภูริภักดี* 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวรรยา ธรรมอภิพล 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวรรยา ธรรมอภิพล 

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรินทร์ เทวตา 

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนชื่น อัคคะวณิชชา 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  
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 1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข คณะวิทยาการจัดการขอปรับแก้เพิ่มเติมโดยขอปรับรายวิชาอาจารย์

ล าดับที่ 9 ออกจากหลักสูตร ทั งนี ที่ประชุมให้ฝ่ายเลขาตรวจสอบว่าอาจารย์ล าดับที่ 9 มีรายชื่อปรากฏในหลักสูตรฉบับที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรแล้วหรือไม่  หากมี เสนอให้คงรายชื่อไว้ หากไม่มีเห็นชอบให้ตัด

ออก  

 2. ตารางรายละเอียดข้ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล าดับที่ 10 ให้ตรวจสอบ

คุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่ระบุเป็นภาษาอังกฤษ ว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรปกติ เนื่องจากอาจารย์ล าดับที่ 11 

คุณวุฒิปริญญาเอกจบจากสถาบันเดียวกัน แต่ระบุเป็นภาษาไทย ทั งนี  การระบุคุณวุฒิการศึกษา กรณีจบในประเทศไทย 

หากเป็นหลักสูตรปกติให้ระบุเป็นภาษาไทย หากเป็นหลักสูตรนานาชาติให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุชื่อประเทศ

ด้วย 

 3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ

และประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ล าดับที่ 2 หัวข้อ “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานแต่งหรือ

เรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ บทความทางวิชาการ” ให้ตัดข้อความว่า “ผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอ่ืน” ออก 

 ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.10 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี     

พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับข้อมูลใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร หมวดที่ 1 ข้อ 5         

ข้อย่อย 5.2 จากเดิม “ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย” เป็น “ภาษาที่ใช้ : การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในบางรายวิชาตามความเหมาะสม” 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 

  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยทราบ แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.11 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี    

พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 ท่าน เป็นดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์ ดร. พินัย  สิริเกียรติกุล* 1. อาจารย์ ดร. พินัย  สิริเกียรติกุล* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์ วัสสนัตชาติ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์ วัสสนัตชาติ* 

3. อาจารย์ ดร. ประติมา นิ่มเสมอ* 3. อาจารย์ ดร. ประติมา นิ่มเสมอ* 

4. ศาสตราจารย์พิเศษเสนอ นิลเดช 4. ศาสตราจารย์พิเศษเสนอ นิลเดช 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติมา จตุรวงค์ 5. รองศาสตราจารย์ ดร. โชตมิา จตุรวงค์** 

6. รองศาสตราจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ 6. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ*** 

7. อาจารย์พีรยา บุญประสงค์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยา บุญประสงค์**,*** 

 8. รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล 

 9. รองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์ 

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์ 

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกร วชิระเธียรชัย 

 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วีระกุล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 

  *** หมายถึง ปรับคุณวุฒิเป็นปริญญาเอก 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  

 1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

  1.1 อาจารย์ล าดับที่ 6 ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ให้ปรับแก้รูปแบบการระบุ

เครื่องหมาย “*” (ดอกจัน) จาก “6. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ***” เป็น “6. รองศาสตราจารย์ 

ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ**” 

  1.2 อาจารย์ล าดับที่ 7 ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ให้ปรับแก้รูปแบบการระบุ

เครื่องหมาย “*” (ดอกจัน) จาก “7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยา บุญประสงค์**,***” เป็น “7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. พีรยา บุญประสงค์**” 
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  1.3 ให้ปรับแก้ข้อความหมายเหตุท้ายตารางจาก  

   “หมายเหตุ *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    **  หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 

    ***  หมายถึง ปรับคุณวุฒิเป็นปริญญาเอก”  

   เป็น  

   “หมายเหตุ *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    **  หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ/ปรับคุณวุฒิการศึกษา”  

 2.  ตารางรายละเอียดข้ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 

  2.1 อาจารย์ล าดับที่ 6 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ให้ปรับแก้รูปแบบการระบุ

เครื่องหมาย “*” (ดอกจัน) จาก “6. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ***” เป็น “6. รองศาสตราจารย์ 

ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ**” 

  2.2 อาจารย์ล าดับที่ 7 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ให้ปรับแก้รูปแบบการระบุ

เครื่องหมาย “*” (ดอกจัน) จาก “7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยา บุญประสงค์**,***” เป็น “7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. พีรยา บุญประสงค์**” 

  2.3 ให้ปรับแก้ข้อความหมายเหตุท้ายตารางจาก  

   “หมายเหตุ *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    **  หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 

    ***  หมายถึง ปรับคุณวุฒิเป็นปริญญาเอก”  

   เป็น  

   “หมายเหตุ *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    **  หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ/ปรับคุณวุฒิการศึกษา”  

 3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ

และประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

  3.1 อาจารย์ล าดับที่ 1 และ 2 หัวข้อ “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 

ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ” ให้ตัดข้อความว่า “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน” ออก 

  3.2 อาจารย์ล าดับที่ 3 หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ผลงานในปี 2557 ให้ตัดการระบุ

ผลงานออก เนื่องจากผลงานเกินรอบระยะเวลา 5 ปี ทั งนี  ให่เพิ่มผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) ให้ครบ         

3 รายการ ในรอบ 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 อนึ่ง หากอาจารย์มีผลงาน           

ทางวิชาการไม่ครบ 3 รายการ ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาเพิ่มรายชื่ออาจารย์เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในภายหลัง        

เมื่ออาจารย์มีผลงานทางวิชาการครบ 3 รายการ ตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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 ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

  

 3.12  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี       
พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 ท่าน ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. รองศาสตราจารยช์าตรี ประกิตนนทการ* 1. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ*,*** 

 2. ศาสตราจารย์พิเศษ เสนอ นลิเดช*  2. ศาสตราจารย์พิเศษ เสนอ นลิเดช* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไธพตัย์ ภูชิสสช์วกรณ์* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไธพตัย์ ภูชิสสช์วกรณ์* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติมา จาตุรวงค์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. โชตมิา จาตุรวงค์** 

5. อาจารย ์ดร. ประติมา นิ่มเสมอ 5. อาจารย์ ดร. ประติมา นิ่มเสมอ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์ วัสสนัตชาติ   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์ วัสสนัตชาติ   

7. อาจารย์ ดร. พินัย สิริเกียรติกุล 7. อาจารย์ ดร. พินัย สิริเกียรติกุล 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ุณยกร  วชิระเธียรชัย 8. ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ุณยกร  วชิระเธียรชัย 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วีระกุล 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วีระกุล 

10. อาจารย์พีรยา บุญประสงค์ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยา บุญประสงค์**,*** 

  11. รองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ ์

 12. รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
  *** หมายถึง ปรับคุณวุฒิเป็นปริญญาเอก 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
                 1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 1 และล าดับ
ที่  10 ใ ห้ปรับแก้ รูปแบบการพิมพ์ เครื่ องหมาย “*” (ดอกจัน )  จาก “1.  รองศาสตราจารย์  ดร .ชาตรี                       
ประกิตนนทการ*,***”  เป็น “1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ* ,**”  และจาก “10. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. พีรยา บุญประสงค์ **,***” เป็น “10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยา บุญประสงค์**”  
     ทั งนี  ให้ปรับแก้ข้อมูลดังกล่าวที่ปรากฏในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันด้วย 
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  2. หมายเหตุท้ายตาราง ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จาก 
      “หมายเหตุ :  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                      ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
         *** หมายถึง ปรับคุณวุฒิเป็นปริญญาเอก” 
   เป็น 
   “หมายเหตุ :  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                         ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ/ปรับคุณวุฒิการศึกษา” 
         ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.13 คณะโบราณคดี ขอเสนอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคณะโบราณคดีขอเสนอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีเหตุผลในการปิดหลักสูตร คือ ไม่มี
ความพร้อมในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในกรณีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปัจจุบันมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร จ านวน 16 คน โดยขอปิดหลักสูตร
ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
   อนึ่ง กรณีการปิดหลักสูตรและยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรต้องมีการประเมินหลักสูตรจนกว่านักศึกษา
คนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา  
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.14 คณะเภสัชศาสตร์ ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 หลักสูตร 
  3.14.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข  ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย  
          ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือขอเพิม่รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์  ล้อจิตรอ านวย* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์  ล้อจิตรอ านวย* 
2. รองศาสตราจารยร์ะพีพรรณ  ฉลองสุข* 2. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ฉลองสุข* 

3. อาจารย์ ดร. วารณี บุญช่วยเหลือ* 3. อาจารย์ ดร. วารณี บุญช่วยเหลือ* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรนิทร์  ต ศรีวงษ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรนิทร์  ต ศรีวงษ์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล 

6. อาจารย์ ดร. น  าฝน  ศรีบัณฑิต 6. อาจารย์ ดร. น  าฝน  ศรีบัณฑิต 

7. อาจารย์ ดร. ภานุพัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 7. อาจารย์ ดร. ภานุพัฒน์  พุ่มพฤกษ์ 

 8. รองศาสตราจารย์วิวัฒน์  ถาวรวัฒนยงค์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อมูลประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
    1. คุณวุฒิการศึกษา ให้แนบค าสั่งแต่งตั งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ท้ายข้อมูลประวัติด้วย  
เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ตรงตาม ISCED 2013 
    2. บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ผลงานล าดับที่ 4 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค าว่า “และ
คณะ” โดยให้ระบุรายชื่อผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน และให้พิมพ์ผลงานภาษาอังกฤษเรียงล าดับต่อเนื่องกันโดยพิมพ์ปีที่พิมพ์ล่าสุด
ขึ นกอ่น 
    3. บทความปริทัศน์ในวารสารทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จาก “...ฉบับเพิ่มเติม 1 
(กรกฎาคม-สิงหาคม) 2560 S175-86 (TCI กลุ่ม 1)” เป็น “..ฉบับเพิ่มเติม 1(กรกฎาคม-สิงหาคม 2560) S175-86 (TCI 
กลุ่ม 1)” 
    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.14.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการ
บริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย  
          ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562  ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์ ดร. ภานุพัฒน์  พุ่มพฤกษ์* 1. อาจารย์ ดร. ภานุพัฒน์  พุ่มพฤกษ์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรนิทร์  ต ศรีวงษ์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรนิทร์  ต ศรีวงษ์* 

3. อาจารย์ ดร. น  าฝน  ศรีบัณฑิต* 3. อาจารย์ ดร. น  าฝน  ศรีบัณฑิต* 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล 

5. อาจารย์ ดร. วารณี บุญช่วยเหลือ 5. อาจารย์ ดร. วารณี บุญช่วยเหลือ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์  ล้อจิตรอ านวย 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์  ล้อจิตรอ านวย 

7. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ฉลองสุข 7. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ฉลองสุข 

 8. รองศาสตราจารย์วิวัฒน์  ถาวรวัฒนยงค์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อมูลประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
    1. คุณวุฒิการศึกษา ให้แนบค าสั่งแต่งตั งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ท้ายข้อมูลประวัติด้วย  
เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ตรงตาม ISCED 2013 
    2. บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ผลงานล าดับที่ 4 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค าว่า “และ
คณะ” โดยให้ระบุรายชื่อผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน และให้พิมพ์ผลงานภาษาอังกฤษเรียงล าดับต่อเนื่องกันโดยพิมพ์ปีที่พิมพ์ล่าสุด
ขึ นก่อน 
    3. บทความปริทัศน์ในวารสารทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จาก “...ฉบับเพิ่มเติม 1 
(กรกฎาคม-สิงหาคม) 2560 S175-86 (TCI กลุ่ม 1)” เป็น “..ฉบับเพิ่มเติม 1(กรกฎาคม-สิงหาคม 2560) S175-86 (TCI 
กลุ่ม 1)” 
    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.14.3  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการ
บริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย  
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562  ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดย
มีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล* 
2. อาจารย์ ดร. น  าฝน  ศรีบัณฑิต* 2. อาจารย์ ดร. น  าฝน  ศรีบัณฑิต* 

3. อาจารย์ ดร. ภานุพัฒน์  พุ่มพฤกษ์* 3. อาจารย์ ดร. ภานุพัฒน์  พุ่มพฤกษ์* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์  ล้อจิตรอ านวย 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์  ล้อจิตรอ านวย 

5. อาจารย์ ดร. วารณี บุญช่วยเหลือ 5. อาจารย์ ดร. วารณี บุญช่วยเหลือ 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรนิทร์  ต ศรีวงษ์ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรนิทร์  ต ศรีวงษ์ 

7. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ฉลองสุข 7. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ฉลองสุข 

 8. รองศาสตราจารย์วิวัฒน์  ถาวรวัฒนยงค์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมข้อมูลประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
    1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุง ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ” เป็น “ขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน ดังนี ” 
    2. คุณวุฒิการศึกษา ให้แนบค าสั่งแต่งตั งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ท้ายข้อมูลประวัติด้วย  
เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ตรงตาม ISCED 2013 
    3. บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ผลงานล าดับที่ 4 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค าว่า “และ
คณะ” โดยให้ระบุรายชื่อผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน และให้พิมพ์ผลงานภาษาอังกฤษเรียงล าดับต่อเนื่องกันโดยพิมพ์ปีที่พิมพ์ล่าสุด
ขึ นก่อน 
    4. บทความปริทัศน์ในวารสารทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จาก “...ฉบับเพิ่มเติม 1 
(กรกฎาคม-สิงหาคม) 2560 S175-86 (TCI กลุ่ม 1)” เป็น “..ฉบับเพิ่มเติม 1(กรกฎาคม-สิงหาคม 2560) S175-86 (TCI 
กลุ่ม 1)” 
    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.15   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559        
บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจุลชวีวิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562  ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ
ขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นลีวรรณ พงศ์ศิลป์* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นลีวรรณ พงศ์ศิลป์* 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล*  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร ชื่นอ่ิม* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร ชื่นอ่ิม* 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี จงเสรีจิตต์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี จงเสรีจิตต์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์  บางยี่ขัน 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์  บางยี่ขัน 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง   

7. อาจารย์ ดร. วรัญญู พูลสวัสดิ์ 7. อาจารย์ ดร. วรัญญู พูลสวัสดิ์ 

8. อาจารย์ ดร. สุจินันท์  มไีล้ 8. อาจารย์ ดร. สุจินันท์  มไีล้ 

9. อาจารย์ ดร. อุรารักษ์ ร่มรื่น 9. อาจารย์ ดร. อุรารักษ์ ร่มรื่น 

  10. อาจารย์ ดร. ทักษวัน  ทองอร่าม 

  11. อาจารย์ ดร. อรวรรณ บริรักษ์ 

 12. อาจารย์ ดร. กิตติมา  ไวไธสง 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
  1. ข้อ 1 .ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี รับทราบ/....” เป็น “หลักสูตรฉบับ
ดังกล่าวนี ได้รับทราบ/....” 
  2.  ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล าดับที่ 7 ตารางช่อง
สถานะให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความจาก “ตั งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2579” เป็น “(ตั งแต่วันที่ 4 
ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2579)” 
  3.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
   3.1 อาจารย์ที่ขอเพิ่มเติมล าดับที่ 1 หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ล าดับที่ 1 ให้ย้ายการ
พิมพ์เครื่องหมาย “”” (อัญประกาศคู่ข้างหน้า) จากหน้าค าว่า “…….“Hoeflinger J,…….” เป็น  “....... “Human 
milk…..”  และปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรค จาก “...Journal of Dairy Science,100....”  เป็น “...Journal of 
Dairy Science, 100....” 
   3.2 อาจารย์ที่ขอเพิ่มเติมล าดับที่ 2  ให้ตรวจสอบว่าผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นรายการเดียวกันกับ
ผลงาน Proceeding ล าดับที่ 1 หรือไม่ หากเป็นผลงานเดียวกันให้ระบุเพียงแห่งเดียว 
   ทั งนี  ขอให้ทบทวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ท่านในหลักสูตรอีกครั งว่ามีผลงานครบ 3 รายการในรอบระยะเวลา 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 หรือไม่ โดยให้ทบทวนการเร่ิมใช้หลักสูตรด้วย 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.16   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ดังนี  
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. ศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ เทดิทูล 
    2. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงศ์  จิระรัตนานนท์ 
    3. รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทสพล เขตเจนการ 
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ธีระศักดิ์ หุดากร 
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์  คู่วรัญญู 
    เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์ นาสนิท 
        2. นางสาวปาริชาติ ศรีนวลมาก 
     3. นางสาวภูริตา อารยะรัตนกุล 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  
                  1.  ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้ปรับแก้การพิมพ์หัวเรื่องก่อนตารางบรรทัดที่ 3 จาก 
“คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เป็น “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร” ทั งนี ให้ปรับ                   
แก้หัวเร่ืองก่อนตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สอดคล้องกันด้วย 
                  2.  ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ 2 ตารางช่องสถานที่ท างานให้ตรวจสอบข้อความว่า “บัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม”  ว่าถูกต้องหรือไม่   
                  3.  ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา ให้ปรับแก้รูแปแบบการพิมพ์ปีที่ส าเร็จการศึกษาโดยให้ระบุเครื่องหมาย
วงเล็บทุกแห่ง 
   ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.17 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ดังนี  
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. ศาสตราจารย์ ดร. สุทธิชยั อัสสะบ ารุงรัตน์ 
    2. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ภวสันต์ 
    3. ดร. สัญญา บุญญาสุวัฒน์ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอกร เมฆาสุวรรณด ารง 
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วรพล เกียรติกิตติพงษ์ 
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา 
    เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์ นาสนิท 
        2. นางสาวปาริชาติ ศรีนวลมาก 
     3. นางสาวเจนจิรา เสียมไพรี 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
  ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าค าสั่งแต่งตั ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
บัณฑิตวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

         3.18 การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอปรับแผนการศึกษา ปีที่ 
1 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ดังนี  
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
   เดิม ปรับใหม ่

รหัส 

วิชา 

 

 

ชื่อรายวิชา 

 

 

 

จ านวน 

หน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

 

 

 

 

หน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

รหัส 

วิชา 

 

 

ชื่อรายวิชา 

 

 

 

จ านวน 

หน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

 

 

 

 

หน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

 SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6)  SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6)  SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั 

 

 

 

3(2-2-5) 

 SU201 
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทลั 

 

 

 

3(2-2-5)  SU203 
ทักษะการสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค ์
3(3-0-6) 

 SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6)  SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 12 รวมจ านวน 12 

  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

   เดิม ปรับใหม ่

รหัส 

วิชา 

 

 

ชื่อรายวิชา 

 

 

 

จ านวน 

หน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

 

 

 

หน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

รหัส 

วิชา 

 

 

ชื่อรายวิชา 

 

 

 

จ านวน 

หน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

 

 

 

 

หน่วยกิต 

(บ-ป-น) 

 SU202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

นานาชาต ิ
3(2-2-5)  SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 SU301 พลเมืองตื่นรู ้ 3(3-0-6)  SU202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารนานาชาต ิ
3(2-2-5) 

 SU401 
ความเป็นผูป้ระกอบการที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

 

 

 

3(3-0-6)  SU401 
ความเป็นผูป้ระกอบการที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

 

 

 

3(3-0-6) 

 SUXXX วิชาเลือก 3  SUXXX วิชาเลือก 3 

รวมจ านวน 12 รวมจ านวน 12 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
  ทั งนี  ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ระบุหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 ไว้ ในรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) ขอให้ปรับแก้ตามให้สอดคล้องกันด้วย 
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  ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ แล้วเสนอที่ประชุม 
สภาวิชาการต่อไป 
 
 3.19 ศูนย์บริหารจัดการศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  ฉบับปี พ.ศ. 2554  และฉบับปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3.19.1 การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
        ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ 
ขอปรับตัวเลขในวงเล็บหลังจ านวนหน่วยกิต วิชาบังคับเลือก กลุ่มวิชาบูรณาการ จ านวน 1 รายวิชา ดังนี  
 

(เดิม) (ใหม่) 
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์                           3(1-4-4) 
             (Creative Silpakorn) 

การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
ทักษะการเรียนรู้และการท างานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา รวมทั งเพื่อปลูกฝัง
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับ
นักศึกษา โดยการท างานเป็นกลุ่ มเพื่ อจัดท าโครงการ
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้  หรือการเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์                           3(3-0-6) 
             (Creative Silpakorn) 

การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
ทักษะการเรียนรู้และการท างานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา รวมทั งเพื่อ
ปลูกฝังเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้กับนักศึกษา โดยการท างานเป็นกลุ่มเพื่อจัดท าโครงการ
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้  หรือการเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ   
    ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ แล้วเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.19.2  การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ ปี พ.ศ. 2559  
ขอเร่ิมใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับตัวเลขในวงเล็บ
หลังจ านวนหน่วยกิต วิชาบังคับเลือก กลุ่มวิชาบูรณาการ จ านวน 1 รายวิชา ดังนี  
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(เดิม) (ใหม่) 

085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์                           3(1-4-4) 
             (Creative Silpakorn) 

การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
ทักษะการเรียนรู้และการท างานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา รวมทั งเพื่อปลูกฝัง
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับ
นักศึกษา โดยการท างานเป็นกลุ่ มเพื่ อจัดท าโครงการ
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้  หรือการเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์                           3(3-0-6) 
             (Creative Silpakorn) 

การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
ทักษะการเรียนรู้และการท างานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา รวมทั งเพื่อ
ปลูกฝังเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้กับนักศึกษา โดยการท างานเป็นกลุ่มเพื่อจัดท าโครงการ
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้  หรือการเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
    ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ แล้วเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ที่พิจารณา 
 4.1  สถิติการรับสมัคร SU-TCAS ประจ าปีการศึกษา 2562 
   ตามที่ได้มีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (SU-TCAS รอบที่ 1-5) นั น กองบริหารงานวิชาการ ขอส่งสรุปข้อมูลสถิติการรับสมัคร          
SU-TCAS ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-2 เพื่อเตรียมพร้อมในการวงแผนปรับเพิ่มจ านวนรับ ตามเอกสารที่แนบ  
และขอความร่วมมือคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ ในการบริหารจัดการกับระยะเวลาที่กระชั นชิดและมีช่วง
วันหยุดหลายวัน  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอความร่วมมือคณะวิชาเร่งด าเนินการ ดังนี  
   1. แจ้งยอดการเพิ่มจ านวนนักศึกษา รอบ 3 รอบ 4 และรอบ 5 มายังกองบริหารงานวิชาการ ภายในเที่ยง
คืนของวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
   2. การยืนยันสิทธ์ต้องแจ้งนักศึกษาให้ชัดเจนว่าต้องยืนยันสิทธ์ในระบบด้วย การยืนยันสิทธ์ถึงจะสมบูรณ์ 
   3. ในการปฏิเสธไม่รับนักศึกษาขอให้ระบุเหตุผลในเชิงวิชาการ 
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   4. รอบที่ 3 ขอให้คณะวิชาตรวจสอบคุณสมบัติ ตัดสินผล และส่งรายชื่อผู้มีสิทธ์ สอบสัมภาษณ์ให้กอง
บริหารงานวิชาการ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. เพื่อส่งผลให้ ทปอ. ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ก่อน
เวลา 12.00 น. 
   ที่ประชุมรับทราบ  
 
 4.2  การเลื่อนเปิด – ปิด ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562  
        ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562 
ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มีประกาศไปแล้วนั น  เนื่องด้วยในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ก าหนดวันเปิด
เรียนในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยวันถัดจากวันเปิดเรียนวันที่ 16 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็น
วันหยุดราชการ ทั งนี  ที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เห็นว่าเพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  จึงเสนอให้พิจารณาทบทวนการเลือนเปิด – ปิดเรียนในปีการศึกษา 2562 เป็นสัปดาห์
ถัดไป คือ วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการให้ก าหนดการเปิด – ปิดเรียน ปีการศึกษา 2562 ไว้ตามเดิม  
เนื่องจากคณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการก าหนดแผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนไว้เรียบร้อย
แล้ว 
  

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
   
                  
                                                                 นางสาววลิาวรรณ  พชิัย 
         นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
         นางสาวประภัสสร  ถวายนลิ 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาวน  าอ้อย  เดชจุ้ย 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


