
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 5/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams  

............................................................ 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 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. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฏัฐิญา  ค้าผล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ  
 11. อาจารย์สุดาวดี  จันทร์ภิวัฒน์   รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา อิงอาจ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 13. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ  
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี  มงคลสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 16. อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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 17. อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคนที่ 2    กรรมการ 
     คณะวิทยาการจัดการ 
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์   กรรมการ 
 19. นายวัชรินทร์  แสงแก้ว   นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
      แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  
 20. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 21. นางสาวน้ าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 22. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 23. นางสาวประภัสสร ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
 24. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. อาจารย์ ดร. สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. นางสาวชินาพัจน์ ศรีวิลัย นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ คณะโบราณคดี 
 3. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กองบริหารงานวิชาการ 
 

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แล้ว     
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไขในหน้า 1 ผู้มาประชุมออนไลน์ 
ให้ปรับแก้จาก 
  “9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์ ชัยสุข รองคณบดีฝ่ายวิชากา  กรรมการ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
  เป็น 
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  “9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์ ชัยสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
 2. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบการอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 

 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2559 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ. 2559 
6) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2559 
7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2559 
8) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี ฉบับปี พ.ศ. 2559 
9) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2559 
10) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. 2559 
11) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559 
12) การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 
13) การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 
14) การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 
15) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
16) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
17) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
18) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
19) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560 
20) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  ฉบับปี  

พ.ศ. 2560 
21) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
22) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
23) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉบับปี พ.ศ. 2560 
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24) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ฉบับปี  
พ.ศ. 2557 

25) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 

26) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก   
ฉบับปี พ.ศ. 2559 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ

สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2557 
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2560 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับปี พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2551 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2554 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2555 
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ฉบับปี  

พ.ศ.2556 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
6) การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 
7) การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 
8) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
9) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
10) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2559 
11) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
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3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2559 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559 
6) การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 
7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2556 
8) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
9) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 
10) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  

ฉบับปี พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559 
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
6) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
8) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 
9) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
10) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
11) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
12) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 

ฉบับปี พ.ศ. 2559 
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
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3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 

4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 

5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 

6) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 
7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 3. ปรับแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามข้อเสนอแนะจากส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ CHECO รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแบบฟอร์ม หมวดที่ 4 ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การ
เรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา และเวียนใน line กลุ่มกรรมการวิชาการอีกครั้ง 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีพิจารณา 
  3.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเสนอปรับแผนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา       
การอนุรักษ์และการปรับปรุงประยุกต์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอปรับแผนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การอนุรักษ์และการปรับปรุงประยุกต์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับ          ความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 โดยขอเลื่อนการเปิด
สอน จากเดิม “ปีการศึกษา 2564” เป็น “ปีการศึกษา 2565” 
   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยทราบ แล้วให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลเพ่ือปรับแผนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
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  3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี  
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว    เมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ 
ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สืบสกุล  อยู่ยืนยง* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. สืบสกุล  อยู่ยืนยง* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา  ศรีทัศน์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา  ศรีทัศน์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติศักดิ์  รักบุตร* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติศักดิ์  รักบุตร* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทรัพย์  พรสวัสดิ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทรัพย์  พรสวัสดิ์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์  ชัยยะ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์  ชัยยะ 
6. อาจารย์ ดร. สวรรยา  ศกุนตะเสฐียร 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวรรยา  ศกุนตะเสฐียร** 

7. อาจารย์ ดร. สุภาพ  เกิดแสง 7. อาจารย์ ดร. สุภาพ  เกิดแสง 

8. อาจารย ์ดร. เฉลิมพงศ์  วรวรรโณทัย 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพงศ์  วรวรรโณทัย** 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงค์  จิตต์มั่น 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงค์  จิตต์มั่น 

10. อาจารย์ ดร. สิทธิเศรษฐ์  พลเวียง 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิเศรษฐ์  พลเวียง** 
 11. อาจารย์ ดร. วรกฤษณ์  ศุภพร 

 12. อาจารย์ ดร. ภาสวรรณ  นพแก้ว 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   * * หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในข้อมลูประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
   1. อาจารย์ล าดับที่ 1 หัวข้อผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ        
ให้ระบุหัวข้อย่อยให้ชัดเจนว่าเป็น ต ารา/หนังสือ/บทความ 
   2. อาจารย์ล าดับที่ 2 ให้ตัดผลงานสร้างสรรค์ออก เนื่องจากอนุสิทธิบัตรไม่ถือว่าเป็นผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ของ กกอ. 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.3 การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ขอเริ่มใช้ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง
แก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาเลือก กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ิมเติมจ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
   SU325 ภูมิภาคโลก      3(3-0-6) 
     (World Region) 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษว่าถูกต้องหรือไม่ 
   2. ภาคผนวก ให้ปรับแกจ้าก “ภาคผนวก” เป็น  “ภาคผนวก ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ” 
    ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา แล้วเสนอ     
ที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560  
คณะวิทยาศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    
จุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า   
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน ส าหรับรายวิชาใน     
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
518 321 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม                                       3(3-0-6) 

            (Dairy product Microbiology) 

            วิชาบังคับก่อน 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 

                                518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 

                               *518 322 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม 

                               *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

                      สมบัติของน้ านม จุลินทรีย์ในน้ านมและการเน่าเสียของน้ า 

            นมที่เกิดจากจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิด 

            ต่าง ๆ การผลิตสุขาภิบาล มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 

            ของผลิตภัณฑ์นม เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นม 

 

 

 

518 321 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม                                       3(3-0-6) 

            (Dairy product Microbiology) 

            วิชาบังคับก่อน 518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 

                                518 202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 

                      สมบัติของน้ านม จุลินทรีย์ในน้ านมและการเน่าเสียของน้ า 

            นมที่เกิดจากจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิด 

            ต่าง ๆ การผลิตสุขาภิบาล มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 

            ของผลิตภัณฑ์นม เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นม 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เสนอให้ทบทวนปรับข้อความว่า “โดยนักศึกษาไม่จ าเป็นต้อง
เรียนวิชา 518 322 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์นม ไปพร้อมกันได้” ให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น  
   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้องเป็น 
“(Dairy Product Microbiology)” หรือไม ่
   3. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2. 
หมวดวิชาเฉพาะให้ปรับการพิมพ์ตัวเลข “72” ในตารางให้ตรงกับหัวข้อหมวดวิชาเฉพาะ และให้ตัดตารางช่องจ านวน
หน่วยกิตที่แตกต่างออกทั้งหมด 
   ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.5  คณะมัณฑนศิลป์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา       
การออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. ศาสตราจารย์ ดร. พัดชา    อุทิศวรรณกุล  อนุกรรมการ 
   2. ศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์    ดิษฐ์พันธุ์  อนุกรรมการ 
   3. อาจารย์ ดร. นันทรัตน์    บุนนาค   อนุกรรมการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวี    ศิรินคราภรณ์          อนุกรรมการ 
     2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์   ประพิศพงศ์วานิช        อนุกรรมการ 
    3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดขวัญ   สวัสดี          อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้คณะขอแก้ไขต าแหน่งทางวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกล าดับที่ 2 จาก “ศาสตราจารย์” เป็น “รองศาสตราจารย์”  
  ให้เสนอคณะมัณฑนศิลป์ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  บัณฑิตวิทยาลัย และ
เสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.6  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ฉบับปี  
พ.ศ. 2560 คณะมัณฑนศิลป ์
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะมัณฑนศิลป์ ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
มัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์เสรี  เทียนเจลี้* 1. อาจารย์เสรี  เทียนเจลี้* 
2. รองศาสตราจารย์ปนท  ปลื้มชูศักดิ์* 2. รองศาสตราจารย์ปนท  ปลื้มชูศักดิ์* 

3. อาจารย์ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา* 3. อาจารย์ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา* 
4. อาจารย์ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี* 4. รองศาสตราจารย์ประภากร  สุคนธมณี* 
5. อาจารย์ ดร. อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 5. อาจารย์ ดร. อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1. ข้อ 1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจาก ให้ปรับเป็นข้อความจาก 
“ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เป็น “ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” 
    2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ตัดข้อความที่ระบุว่า “โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2563” ออก 
    3. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 
หัวขอ้ย่อยหมวดวิชาเฉพาะ ให้ปรับแก้การพิมพ์ตัวเลข จาก “จ านวนไม่น้อยกว่า 84” เป็น “จ านวนไม่น้อยกว่า 72” 
    4.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรวจสอบและปรับแก้ 
ดังนี้ 
     4.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ล าดับที่ 1 ให้ปรับแก้ชื่อวารสารจาก “Humanities, 
Arts and Social Sciences Studies (HASS) Silpakorn University volume 19 Issue/No. 3 (September-
December 2019) .  (TCI Group 1)  pages 2630-2679. ”  เป็ น  “Humanities, Arts and Social Sciences 
Studies (HASSS) volume 19 Issue/No. 3 (September-December 2019). (Scopus) pages 2630-2679.” 
     4.2 ผลงานสร้างสรรค์ ให้ตรวจสอบการระบุเลขหน้าในสูจิบัตร และให้ปรับรูปแบบการพิมพ์
ชื่อผลงานสร้างสรรค์บางรายการไม่ได้พิมพ์เป็นอักษรตัวหนา 
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              ให้เสนอคณะมัณฑนศิลป์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
   
 3.7  การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562        
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ 
ขอเปิดรายวิชาเลือก กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต เพ่ิมเติมจ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
   SU149  การดูแลสุขภาพ      3(3-0-6) 
           (Health Care) 
        ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
       1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนค าอธิบายรายวิชาที่ระบุว่า “ในโรค”  
เสนอให้ปรับเป็น “ส าหรับโรค” และให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “.....อันตรายที่เกิดจาการใช้ยา.....” เป็น        
“.....อันตรายที่เกิดจากการใช้ยา.....” 
       2. ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcome: PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome: CLOs) ที่ประชุม
เสนอให้ทบทวนข้อความที่ระบุว่า “บอก” ใน CLO2, CLO4 และ CLO5  โดยเสนอให้ปรับแก้เป็น “ระบ”ุ 
         3. ภาคผนวก ให้ปรับแก้จาก “ภาคผนวก” เป็น “ภาคผนวกค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ” 
       ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา แล้วเสนอ         
ที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.8  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (6ปี) ฉบับปี      
พ.ศ. 2559 คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 
8/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา และวิชาบังคับก่อน ในหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาเลือก
วิชาชีพ กลุ่มรายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้  
 
 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 

563 265-59 หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ      4(3-3-6) 563 265-59 หลักการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ    4(3-3-6) 
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วิชาบังคับก่อน 563 256  นิติเภสชั  
                   563 259 ระบบสุขภาพ 
                   563 281 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรมสุขภาพ                               
                แนวคิดในการบริโภค สังคมบริโภค สิทธิผู้บริโภคระบบ

การคุ้มครองผู้บริโภค องค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบคุ้มครองผู้บริโภค

กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ บทบาทของเภสัชกรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพ กระบวนการและระบบก ากับดูแล สื่อเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

และบริการสุขภาพ และปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพของผู้บริโภค โดย

ค านึงถึงบริบทของชุมชน การจัดท าแผนหรือโครงการเพื่อเสนอแนะแนว

ทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 

วิชาบังคับก่อน 563 256  นิติเภสชั  
                   563 259 ระบบสขุภาพ 
                    
                แนวคิดในการบริโภค สังคมบริโภค สิทธิผู้บริโภค ระบบ

การคุ้มครองผู้บริโภค องค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบคุ้มครองผู้บริโภค 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ บทบาทของเภสัชกรในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพ กระบวนการและระบบก ากับดูแล สื่อเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

และบริการสุขภาพ โดยค านึงถึงบริบทของชุมชน การจัดท าแผนหรือ

โครงการเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริโภค 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ดังนี้ 
                     1.1 ตารางช่องเดิมและช่องปรับปรุงใหม่ให้ปรับแก้การพิมพ์เลขรหัสรายวิชาจาก “563 265 -59”  
เป็น “563 265” และให้เพ่ิมชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษด้วย  
                     1.2 ในตารางช่องเดิมให้ท าอักษรตัวหนาที่รายวิชา 563 281 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
สุขภาพและข้อความว่า “และปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพของผู้บริโภค”  
       2. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้
การพิมพ์เว้นวรรค จาก “พ.ศ.2563” เป็น “พ.ศ. 2563”  
    ให้เสนอคณะเภสัชศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.9  วิทยาลัยนานาชาติ เสนอขอปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558  บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอขอปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ    
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558  บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 โดยขอปิดหลักสูตรตั้งแต่         
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีเหตุผลในการปิดหลักสูตร คือ จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร จ านวน 12 คน การปิดหลักสูตรไมม่ีผลกระทบกับนักศึกษาคงค้าง 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยขอให้ทางคณะวิชาก ากับและติดตามนักศึกษาให้ส าเร็จ
การศึกษาโดยเร็ว 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยทราบ  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป  
 
  3.10 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2561 
บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และผ่านการ
ตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563       
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์  แก้วมณีชัย* - 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี  ลีจีรจ าเนียร* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี  ลีจีรจ าเนียร* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  อินณวงศ์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  อินณวงศ์* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  คูวิจิตรจารุ* 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  คูวิจิตรจารุ*,** 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาค  สอนไว* 4. รองศาสตราจารย์ ดร. โสภาค  สอนไว*,** 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรากรณ์  มหาโยธี* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรากรณ์  มหาโยธี* 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  กิ่งผดุง 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  กิ่งผดุง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญดา  เพ็ญโรจน์ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญดา  เพ็ญโรจน์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต 

12. อาจารย์ ดร. ธัชพงศ์  ชูศรี 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชพงศ์  ชูศรี** 

 12. อาจารย์ ดร. สินี  หนองเต่าด า 
 13. อาจารย์ ดร. พรศรี  เจริญพานิช 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
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    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ข้อ 3 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจาก

อาจารย์ล าดับที่ 1 เสียชีวิตตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการเริ่มใช้หลักสูตร
ปรับปรุงเป็น ดังนี้ 

1.1 ให้ปรับการเริ่มใช้เป็น “ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป” โดยให้ตรวจสอบ
อาจารย์ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 และล าดับที่ 12 ว่าปรับต าแหน่งทางวิชาการแล้วหรือไม่ หากยัง ให้คงต าแหน่ง      
ทางวิชาการไว้ตามเดิม และให้ตรวจสอบอาจารย์ล าดับที่ 12 และล าดับที่ 13 ที่ขอเพ่ิม ณ เดือนกรกฎาคม 2562        
มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา          
พ.ศ. 2558 หรือไม่ 

1.2 กรณีที่ ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ล าดับที่ 12 และล าดับที่ 13 มีคุณสมบัติ        
ไม่ครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ให้แยกปรับเอกสาร สมอ.08 ออกเป็น 
2 ฉบับ คือ 

1) ฉบับที่ 1 ปรับอาจารย์ล าดับที่ 1 ออก โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
2) ฉบับที่ 2 ปรับต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ล าดับที่ 4 ล าดับที่ 5 และล าดับที่ 11 

และเพ่ิมอาจารย์ล าดับที่ 12 และล าดับที่ 13 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
    2. ข้อ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 3     
และ 4 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เครื่องหมายดอกจันจาก “*’**” เป็น “*,**” 
    3. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
    3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) ล าดับที่ 12 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร        
ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคจาก “อาจารย์ดร.” เป็น “อาจารย์ ดร.” 
    3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับที่ 12 และ 13 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จาก “อ.ดร.” เป็น “อาจารย์ ดร.” 
   4. ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  
    4.1 อาจารย์ล าดับที่  1 ให้ตัดการระบุหัวข้อผลงานที่ไม่มี และค าว่า “ไม่มี” ออก คือ 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หนังสือรวมบทความวิจัย และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
    4.2 อาจารย์ล าดับที่  2 ให้ตัดการระบุหัวข้อผลงานที่ไม่มี และค าว่า “ไม่มี” ออก คือ 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
  3.11 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2561 
บัณฑิตวิทยาลัย 
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   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และผ่านการตรวจสอบ
จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  คูวิจิตรจารุ* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  คูวิจิตรจารุ*,** 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาค  สอนไว* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. โสภาค  สอนไว*,** 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรากรณ์  มหาโยธี* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรากรณ์  มหาโยธี* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์  แก้วมณีชัย* - 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี  ลีจีรจ าเนียร* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี  ลีจีรจ าเนียร* 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  อินณวงศ์* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  อินณวงศ์* 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  กิ่งผดุง 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  กิ่งผดุง 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญดา  เพ็ญโรจน์ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญดา  เพ็ญโรจน์ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต 

12. อาจารย์ ดร. ธัชพงศ์  ชูศรี 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชพงศ์  ชูศรี** 
หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ  
 

   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ข้อ 3 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจาก
อาจารย์ล าดับที่ 1 เสียชีวิตตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการเริ่มใช้หลักสูตร
ปรับปรุง โดยปรับการเริ่มใช้เป็น “ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป” โดยให้ตรวจสอบอาจารย์ล าดับที่ 
1 ล าดับที่ 2 และล าดับที่ 11 ว่าปรับต าแหน่งทางวิชาการแล้วหรือไม่ หากยัง ให้คงต าแหน่งทางวิชาการไว้ตามเดิม   
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.12 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรม
สันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนานาชาติ 
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   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์ภรณี  อนุพงศ์อมร 1. อาจารย์ภรณี  อนุพงศ์อมร 

2. อาจารย์ ดร. เกียรติก าจร  มีขนอน 2. อาจารย์ ดร. เกียรติก าจร  มีขนอน* 
3. อาจารย์ ดร. เนตรชนก  ฤทธาคนี* 3. Mr. Hector Elbert Reyes-Gertes 

4. Mr. Chris De Boer 4. Mr. Chris De Boer 

5. อาจารย์ ดร. ศึกษิต  เพชรอ าไพ* 5. อาจารย์ ดร. ศึกษิต  เพชรอ าไพ* 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) ล าดับที่ 3 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์ชื่อประเทศจาก “The United States of America” เป็น “USA” 
   2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
หัวข้อคุณวุฒระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อประเทศจาก “The United 
States of America” เป็น “USA” และปรับแก้การพิมพ์ปี ค.ศ. จาก “(2004” เป็น “(2004)” 
   ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 4.1  หารือเรื่องการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรม Google Classroom ช่วยในการจัดการเรียนการสอบแบบ online โดยให้ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรม
การศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาน าเสนอรายละเอียดโครงการ
ดังกล่าวต่อที่ประชุม 
  รายละเอียดโครงการโดยสรุป เป็นดังนี้ 
  โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน online โดยใช้โปรแกรม Google 
Classroom จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 ณ พระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ   
วังท่าพระ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดเป็นรอบ ๆ ละ ประมาณ 50 – 70 คน ใช้
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เวลารอบละประมาณ 3 ชั่วโมง  ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเลือกจัดอบรมการเรียนการสอน online โดยใช้โปรแกรม 
Google Classroom เนื่องจากเป็นโปรแกรมท่ีใช้ง่ายเหมาะส าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์การสอนแบบ online  
  อนึ่ง ประธานขอหารือที่ประชุมเพ่ิมเติม กรณีผู้มีประสบการณ์การสอนแบบ online แล้วมีความ
ประสงค์จะอบรมการเรียนการสอนแบบ online ด้วยโปรแกรมอ่ืนที่ Advanced ขึ้น เสนอที่ประชุมพิจารณาใน 2 
แนวทางดังนี้ 
  แนวทางที่ 1 จัดอบรมการเรียนการสอน online โดยใช้โปรแกรม Google Classroom 3 วัน และ
จัดอบรมการเรียนการสอนแบบ online โดยโปรแกรม Microsoft Teams 2 วัน 
  แนวทางที่ 2 จัดอบรมการเรียนการสอน online โดยใช้โปรแกรม Google Classroom 5 วัน และ
จัดอบรมการเรียนการสอนแบบ online โดยโปรแกรมอ่ืนที่คณะวิชาสนใจ โดยติดต่อโดยตรงกับผู้อ านวยการศูนย์
นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้อบรมที่คณะวิชา 
  ทั้งนี้ ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้งว่าในช่วง ตั้งแต่วันที่ 15 
มิถุนายน 2563 จนถึงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2563 จะ Standby เวลาไว้ส าหรับการอบรมให้กับ
คณาจารย์ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับแนวทางที่ 2 โดยอาจเพ่ิมรอบการอบรมในช่วงปลายเดือน
มิถุนายน และต้นเดือนกรกฎาคม 2563 กรณีท่ีมีผู้ต้องการอบรมจ านวนมาก 
  ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า  
  1. การลงทะเบียนก่อนการอบรมเสนอให้ผู้อบรมท าแบบส ารวจความต้องการในเชิงเนื้ อหาและ
หัวข้อก่อนการเข้าอบรม 
  2. นอกจากการอบรมอาจารย์ผู้สอนเสนอให้เชิญทีมงานที่จะเป็นตัวแทนในการช่วยเหลืออาจารย์
เข้าร่วมอบรมด้วย 
  ประธานขอหารือที่ประชุมในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมดังนี้ 
  1. แผนการเตรียมการผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียน online เสนอแนวทางดังนี้ 
   1.1 ผ่านระบบ REG ของกองบริหารงานวิชาการเป็นช่องทางกลางในการเข้าสู่ห้องเรียน 
online โดยน าข้อมูลไว้ที่ระบบ REG ดังนี้ 
    1) คู่มือการใช้ Google Classroom และ Microsoft Teams 
    2) คลิป VDO สาธิตการใช้งาน Google Classroom และ Microsoft Teams และ
ระบบอ่ืน ๆ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
    3) ผ่าน e-mail ของนักศึกษา ทั้ง e-mail ของมหาวิทยาลัยและ e-mail ส่วนตัว ซึ่งมี
ข้อมูลอยู่ในระบบ REG ในส่วนของข้อมูลประวัติของนักศึกษา  ในการเข้าเรียน online นักศึกษาทุกคนต้องใช้    
e-mail (ท้ังนี้ควรสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัย) 
    4) ผ่านเมนูรายวิชาที่เปิดสอน ซึ่งผู้สอนสามารถแนบ file มคอ. 3 ที่สัญลักษณ์รูปลวด
เสียบสีแดง   อนึ่งผู้อ านวยการกองบริหารวิชาการตั้งข้อสังเกตสัญลักษณ์รูปลวดเสียบสีแดงในเมนูดังกล่าว
ปัจจุบันมีผู้ใช้ในการแนบ file มคอ.3 จ านวนไม่มาก หากทุกรายวิชาแนบ file มคอ. 3 ไม่แน่ใจว่าระบบ REG 
สามารถรองรับได้หรือไม่   
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     ทั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหาระบบ REG ไม่สามารถรองรับข้อมูลจ านวนมากได้ ที่ประชุม
เสนอให้ปรับเป็นกล่องข้อความให้ผู้สอนสามารถกรอกข้อความสั้น ๆ พร้อมทั้งแนบ link ที่จะให้นักศึกษาเข้าสู่
ห้องเรียน online  หรือดาวโหลดข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น file มคอ.3 คลิป VDO ที่ผู้สอนจัดท าไว้ โดยที่ผู้สอนสามารถ
แก้ไขข้อมูลเองได้ตลอดเวลา และเสนอให้ปรับแก้สัญลักษณ์ลวดเสียบสีแดงเป็นการระบุข้อความว่า “รายละเอียด
รายวิชา” แทน เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น   
   1.2 ควรมีเว็บไซต์ หรือการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบว่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน online ได้ที่ เว็บไซต์ REG เช่น SU Smart App หรือ e-mail ของนักศึกษา ทั้งนี้
โดยเฉพาะนักศึกษาเข้าใหม่ต้องประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกคนทราบ 
   1.3 คณะวิชาสามารถมีช่องทางอ่ืนเพ่ิมเติมได้ ยกตัวอย่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน online ไว้ที่ส่วนกลางคณะ เมื่อคลิก 
link ไปที่ภาควิชา แต่ละภาควิชาจะมีการสร้างห้องเรียน online เตรียมไว้ทุกรายวิชา กรณีที่อาจารย์สอนแบบ 
onsite ทางคณะก็ให้ผู้สอนจัดจัดเตรียมห้องเรียน online ไว้ด้วย 
  2. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน online  
   2.1 ส านักดิจิทัลและเทคโนโลยี ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมดังนี้ 
    1) การลงทะเบียน แจก package internet เสริมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
online กับนักศึกษา  
    2) สายสัญญาณส ารองเพ่ือเชื่อมต่อ SSO กับภายนอก 
   2.2 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน online ภายใต้ทรัพยากรเครือข่ายที่จ ากัด 
    1) การบริหารจัดการ content โดยใช้ทรัพยากรภายนอกเป็นหลัก 
     Video sharing and permission management 
      Google Drive 
      Microsoft Stream 
      YouTube 
    2) การสอนสด ผ่านระบบและเครือข่ายภายนอก 
   2.3 พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการสอน online 
    1) การสร้างรายวิชาบน Google Classroom, Microsoft Teams 
    2) การเพ่ิมนักศึกษาเข้าสู่รายวิชา ผู้สอนเพ่ิมนักศึกษาโดยใช้ชื่อหรือ e-mail ของ
นักศึกษา ผู้เรียนเข้าสู่ course โดยใช้ course code หรือ join link  และการเผยแพร่ course code หรือ join 
link สู่นักศึกษา 
    3) การเพ่ิม course material ส าหรับรายวิชาไฟล์ขนาดไม่ใหญ่ เช่น pdf, word, 
excel, ppt ไฟด์ขนาดใหญ่ เช่น video ลิงก์สู่ content อ่ืน เช่น YouTube, websites, shared folders 
    4) การเพ่ิม assignment ส าหรับรายวิชา รายละเอียดและเอกสารแนบ การก าหนดวัน
ส่ง การก าหนดเกรด และ rubric 
    5) การติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาโดยใช้ Google Classroom และ Microsoft Teams  
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   2.4 ส าหรับ class ที่มีจ านวนนักศึกษาเรียน online จ านวนมาก ควรมีการซักซ้อมก่อนมีการ
จัดการเรียนการสอนจริง เพ่ือเตรียมการในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการน านักศึกษาปีชั้นปีที่  1 ซ่ึง
เป็นนักศึกษาใหม่เข้าห้องเรียน online 
   2.5 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน online ทุกคณะวิชามีการส ารวจ
และจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ส าหรับนักศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้ทุกคณะวิชาวางแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษา  
  3. การเตรียมการกรณีจัดการเรียนการสอน onsite ขอให้ทุกคณะวิชาเตรียมการส าหรับการเรียน
จัดการเรียนการสอนแบบ onsite โดยเฉพาะในเรื่องของการคัดกรองก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ก่อนเข้าห้องเรียน 
โดยเฉพาะช่วงเวลาพักเท่ียงควรจัดให้มีการเหลื่อมเวลากัน  
  4. แผนการเตรียมความพร้อมกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กลับมารุนแรงอีกครั้ง 
ขอให้ทุกคณะวิชาเตรียมแผนส ารองส าหรับกรณีที่การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กลับมารุนแรงอีกครั้ง 
  5. อ่ืน ๆ 
   ประธานเสนอให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการน าเสนอข้อมูลผลการส ารวจผลกระทบของ
นักศึกษาและผู้ปกครองภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภาคปลายและภาคฤดูร้อน   ปี
การศึกษา 2562 ข้อมูล ณ 3 มิถุนายน 2563 มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ประมาณ 7 – 8 เปอร์เซ็น สามารถ
น าข้อมูลไปใช้ได้ส าหรับคณะวิชาที่มีผู้ตอบแบบส ารวจจ านวนมาก บางคณะวิชาอาจน าข้อมูล ไปประกอบการ
พิจารณาในการช่วยเหลือนักศึกษาได้ รายละเอียดตามสไลด์ที่น าเสนอในที่ประชุม และน าสไลด์ดังกล่าวขึ้นไว้ใน
ระบบ Microsoft Teams ให้ทุกคณะวิชาสามารถน าผลการส ารวจที่ได้มาก าหนดเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ
นักศึกษาต่อไป 
  ทั้งนี้ จะได้น าข้อหารือที่ได้ในการประชุมครั้งนี้เสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ม. ต่อไป 
 
 4.2  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) 
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา 
2563 รอบที่ 4 นั้น มีก าหนดส าหรับการสละสิทธิ์ของนักศึกษาระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2563 และจะทราบ
จ านวนนักศึกษาที่แน่นอนอีกครั้งภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
ให้มหาวิทยาลัยเริ่มประชาสัมพันธ์พร้อมกับการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) 
รอบท่ี 5 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ซึ่งระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิด จึงขอความร่วมมือทุกคณะวิชาให้ด าเนินการ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะคณะวิชาที่จ าเป็นต้องมีการสอบสัมภาษณ์ 
  ส าหรับสถิติการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) รอบที่ 1 – 3 
จ านวนนักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนแล้ว แยกตามคณะวิชา มีดังนี้ 

คณะ จ านวน (คน) 
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 128 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 124 
โบราณคด ี 168 
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คณะ จ านวน (คน) 

มัณฑนศิลป์ 289 
อักษรศาสตร์ 434 

ศึกษาศาสตร์ 348 

วิทยาศาสตร์ 442 
เภสัชศาสตร์ 174 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 903 

ดุริยางคศาสตร์ 135 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 117 

วิทยาการจัดการ 490 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 280 

วิทยาลัยนานาชาติ 91 

รวม 4,123 
  ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) รอบที่      
1 – 3 ส าหรับภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่ดี แต่ยังมีบางหลักสูตร บางคณะวิชาที่มีจ านวนนักศึกษา     
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะต้องเร่งด าเนินการรับนักศึกษาใน  SU-TCAS รอบที่ 5 โดยให้       
คณะวิชาร่วมกันหาแนวทางและวิธีในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรว่าจะท าอย่างไรให้ได้จ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
  อนึ่ง ให้ทุกคณะวิชาที่ประสงค์ปรับเพ่ิมจ านวนการรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU-TCAS) รอบที่ 5 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของการรับสมัคร ให้แจ้งความประสงค์ไปยังผู้อ านวยการ       
กองบริหารงานวิชาการ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. หากคณะวิชาใดไม่แจ้งความประสงค์
ภายในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์ปรับเพ่ิมจ านวนใน SU-TCAS รอบที่ 5 ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลแจ้งไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป 
 

ปิดประชุม 12.40 น. 
                   
         นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
         นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
         นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
         นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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    นางสาวน้ าอ้อย  เดชจุ้ย 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


