
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 6/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

............................................................ 
ผู้มาประชุม 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2.  อาจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ  
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรชัญ์  ไชยพจน์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร. สุดาวดี  จันทร์ภวิัฒน์   รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 5. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 6. นางสาวน  าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 7. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 8. นางสาวประภัสสร ถวายนลิ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป รองประธานกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณญิกา เส็งสาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน   
    คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐญิา  ค้าผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ  
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์  นาสนิท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์  ทนุผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
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 10. อาจารย์ ดร. ธนวดี  พรหมจันทร์    อาจารย์ประจ าคณะ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 11. อาจารย์วิชชากร  สวนทรง   อาจารย์ประจ าคณะ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 12.  นางสาวเกวลี  แพ่งต่าย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน     
     คุณภาพการศึกษา      
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 13. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวภคมน เสงี่ยมจิตต์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
     คณะโบราณคดี 
ผู้ลาประชุม 
 1. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
     

เปิดประชุมเวลา  9.35  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

 1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 แล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ(วาระพิเศษ) ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 แล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไมม่ีแก้ไข  
 
 2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งคืนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี  
  1) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2559  
  2) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2561 
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  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ขอเรียนว่า คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 มีมติให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยน
วิธีการรับทราบการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดย
ยกเลิกการน าส่งเอกสารหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้ว ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปลี่ยนเป็นให้สถาบันอุดมศึกษาน าส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
(CHE Curriculum Online : CHECO) ดังมีรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/ว 1228 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 
2561 แต่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการบันทึกข้อมูลหลักสูตรดังกล่าว ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) จึงส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการรับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ได้ 
  ในการนี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใคร่ขอส่งคืนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการน าส่งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยผ่านระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) หลังจากที่เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ได้รับการ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ดังนี  

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี 

พ.ศ. 2560 
 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 

1)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 
2)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 
3)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 
4)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ฉบับปี     

พ.ศ. 2556 โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
โทให้ศึกษาต่อ หรือสนับสนุนให้ท าวิจัยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน เพ่ือ
เพ่ิมพูนคุณวุฒิหรือเพ่ือให้ได้ต าแหน่งทางวิชาการอันจะน ามาซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนใน
หลักสูตร และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมส าหรับการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 
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 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 

2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 

3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 

1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี 
พ.ศ. 2558 

2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 

ฉบับปี พ.ศ. 2559 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ฉบับปี    

พ.ศ. 2559 
6) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2557 
7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2551 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ. 2559 
3) การปรั บปรุ งแก้ ไขหลักสู ตร อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ช าสารสน เทศศาสตร์ และ

บรรณารักษศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
6) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับปี พ.ศ. 2558 
7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี  

พ.ศ. 2559 
 



5 
 

8) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  
ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ให้ศึกษาต่อ หรือสนับสนุนให้ท าวิจัย
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิหรือเพ่ือให้ได้ต าแหน่งทาง
วิชาการอันจะน ามาซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับการ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  

ฉบับปี พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปีพ.ศ. 2559 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2555 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

ฉบับปี พ.ศ. 2561 
 
 4. ปฏิทินการประชุมและแผนปฏิทินปฏิบัติการคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี    
พ.ศ. 2562 

   
 5. คณะอักษรศาสตร์ ขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 

  รายละเอียดตามบันทึกข้อความคณะอักษรศาสตร์ เลขที่ ศธ 6811/002952 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ส่งเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากพิมพ์
ตัวเลขในวงเล็บหลังจ านวนหน่วยกิตรายวิชา 433 212 สัมมนาปรัชญา คลาดเคลื่อน ดังนี  

  เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

433 212         สัมมนาปรัชญา  3(2-2-5) 
 

433 212         สัมมนาปรัชญา  3(3-0-6)                     
 

หน้า 19 ,23 และ 

57 
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 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2562 และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการจ่ายเงินประเภทค่าตอบแทนการสอน พ.ศ. ..... 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอาจารย์
พิเศษ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลให้อาจารย์พิเศษจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อบังคับฯ และต้องเสนอรายชื่อต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือเสนอสภาวิชาการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั งเป็นอาจารย์พิเศษ  

  ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 นี  ขอให้ทุกคณะวิชาส่งรายชื่ออาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามข้อบังคับฯ มายังกองประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือด าเนินการเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ต่อไป  

 
 7. การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิตรอบที่          
1 – 5 (SU – TCAS)   
  ตามที่มีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต 
รอบที่ 1 – 5 (SU – TCAS) นั น ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ ขอรายงานสถิติ SU – TCAS ประจ าปี
การศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ซึ่งจ านวนตามแผนการรับอาจจะไม่ตรงกัน  ระหว่างคณะ เล่ม
มคอ. 2 และจ านวนที่คณะแจ้งมายังกอง โดยได้ปรับแผนการรับตามที่คณะแจ้ง จึงขอสรุปแจ้งสถิติโดยประมาณ
การจ าแนกตามคณะดังนี  
 

ล าดับ คณะวิชา แผนการรับ 
รวมจ านวน 
รอบ 1- 5 

โดยประมาณ 
คิดเป็น % 

1 จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 125 123 98 % 

2 สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 95 109 115 % 
3 โบราณคด ี 270 387 143 % 

4 มัณฑนศิลป ์ 325 296 91 % 
5 อักษรศาสตร ์ 680 916 135 % 

6 ศึกษาศาสตร ์ 735 591 80 % 
7 วิทยาศาสตร ์ 870 821 94 % 

8 เภสัชศาสตร ์ 190 197 104 % 

9 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1,070 1,167 109 % 
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ล าดับ คณะวิชา แผนการรับ 
รวมจ านวน 
รอบ 1- 5 

โดยประมาณ 

คิดเป็น % 

10 ดุริยางคศาศตร ์ 155 143 92 % 

11 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 270 143 53 % 
12 วิทยาการจัดการ 1,160 1332 115 % 

13 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 675 497 74 % 

14 วิทยาลัยนานาชาต ิ 290 92 32 % 
รวมทุกคณะ 6,910 6,814 99 % 

  ส าหรับรอบ 4 จะด าเนินการขึ นทะเบียน ในวันที่ 17 -19 มิถุนายน 2562  รอบ 5 รับตรงอิสระ ก าลัง
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ส่วนยอดยืนยันสิทธิ์ Clearing Hours จะด าเนินการในวันที่   
17 - 18 มิถุนายน 2562 จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มรอบที่ 5 รับตรงอิสระ และกลุ่มที่คณะต้องเยียวยา คณะ
โบราณคดี จ านวน 78 ราย คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 16 ราย และคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 ราย รวม 95 
ราย ที่จะต้องมาด าเนินการ ดังนั นจึงยังไม่สามารถสรุปยอดได้ 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่ายอดสรุปจ านวนนักศึกษายังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เนื่องจาก
ต้องรอข้อมูลการขึ นทะเบียนนักศึกษารอบ 4 และผลการสัมภาษณ์รอบ 5 ทั งนี พบว่า จ านวนรับนักศึกษาบางคณะ
มีจ านวนรับเกินกว่าแผน หรือเกือบตรงกับแผนการรับ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายหลักสูตรพบว่าบางหลักสูตรมี
จ านวนนักศึกษาน้อยมากในประเด็นนี จะได้น ามาหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขต่อไป  
  

 ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่พิจารณา 

 3.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะอักษรศาสตร์ 

    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
แสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
อักษรศาสตร์ ครั งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์*,**

กุล*,** 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ  ตันณีกุล* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ  ตันณีกุล* 
4. อาจารย์ประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธินนท์*  4. อาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ* 
5. อาจารย์ปัณณทัต  โพธิเวชกุล* 5. อาจารย์ปัณณทัต  โพธิเวชกุล*  

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          ** หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
    1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลให้ปรับแก้ ชื่อ- นามสกุล ต าแหน่ง ผู้ลงนาม ปี พ.ศ. ให้เป็น

ปัจจุบัน 

   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ตารางช่องรายชื่ออาจารย์

ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับที่ 4 ช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

ให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อสาขาวิชาจาก “(ประยุกต์ศิลปศึกษา)” เป็น “(ประยุกตศิลปศึกษา)” และคุณวุฒิระดับ

ปริญญาโท ให้ตรวจสอบชื่อย่อคุณวุฒิ “M.F.A.” ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ระบุเป็น “M.A.” ทั งนี ให้ปรับแก้ให้ถูกต้องสอดคล้องกันด้วย 

   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรวจสอบชื่อย่อ

คุณวุฒิ “M.F.A.” ซึ่งไม่สอดคล้องกับตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง และให้

ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560     
คณะวิทยาศาสตร์ 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา          
จุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ครั งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก 
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 รายวิชา ดังนี  
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  518 208 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์     3(3-0-6) 

    (Microbial Ecology) 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
   1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป หาก

ด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยไม่ทันเสนอให้ปรับแก้เป็น “เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 

เป็นต้นไป” 

  2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ปรับเนื อความให้กระชับ โดยตัดเนื อหาของ

ค าอธิบายรายวิชาออก และระบุเหตุผลเชิงวิชาการท่ีจ าเป็นต้องเปิดรายวิชาดังกล่าว 

  3. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ให้ตรวจสอบตัวเลขจ านวนหน่วยกิตหมวด

วิชาเฉพาะระหว่างตารางช่องเดิมกับปรับปรุง ไม่ควรแตกต่างกัน ทั งนี ให้ปรับแก้ให้ถูกต้องตรงกับที่ปรากฏใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

  4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบ ต าแหน่ง ผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน   

  ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559  
บัณฑิตวิทยาลัย 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย ครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแตเ่ดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

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

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี   
    1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขบรรทัดแรก ให้ปรับแก้ระยะกั นหลังใหต้รงกันกับบรรทัดอ่ืน ๆ 
    2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข อาจารย์ล าดับที่ 2 และล าดับที่ 7 ที่ปรับรายชื่อออก ตารางช่อง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ให้ระบุเครื่องหมาย “-” ด้วย ทั งนี ให้ปรับแก้ข้อมูลในตารางรายละเอียดข้อมูล
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันด้วย 
    3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลงาน Proceedings ให้
ระบุเลขหน้าด้วย  
    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

 3.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)  
ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)  ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองพล  ยาศรี* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองพล  ยาศรี* 
2. รองศาสตราจารย์สมคิด  จิระทัศนกุล* 2. รองศาสตราจารย์สมคิด  จิระทัศนกุล* 
3. อาจารย์พงศธร  เวสสบุตร* 3. อาจารย์พงศธร  เวสสบุตร* 
4. อาจารย์อุปถัมภ์  รัตนสุภา*  4. อาจารย์อุปถัมภ์  รัตนสุภา* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกร  วชิระเธียรชัย* - 

 6. ศาสตราจารย์พิเศษเสนอ  นิลเดช 5. ศาสตราจารย์พิเศษเสนอ  นิลเดช 
7. รองศาสตราจารย์อนุวิทย์  เจริญศุภกุล 6. รองศาสตราจารย์อนุวิทย์  เจริญศุภกุล 
8. รองศาสตราจารย์ฤทัย  ใจจงรัก 7. รองศาสตราจารย์ฤทัย  ใจจงรัก 
9. อาจารย์วนิดา  พ่ึงสุนทร 8. อาจารย์วนิดา  พ่ึงสุนทร 
10. รองศาสตราจารย์สมชาติ  จึงสิริอารักษ์ 9. รองศาสตราจารย์สมชาติ  จึงสิริอารักษ์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติมา  จตุรวงค์ 10. รองศาสตราจารย์ ดร. โชติมา  จตุรวงค์** 
12. อาจารย์ ดร. ประติมา  นิ่มเสมอ 11. อาจารย์ ดร. ประติมา  นิ่มเสมอ 
13. รองศาสตราจารย์ชาตรี  ประกิตนนทการ 12. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ** 
14. อาจารย์ ดร. พินัย  สิริเกียรติกุล 13. อาจารย์ ดร. พินัย  สิริเกียรติกุล 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ ์ 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ 
16. อาจารย์พีระพัฒน์  ส าราญ 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพัฒน์  ส าราญ** 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญวทิย์  สุขพร 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญวทิย์  สุขพร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วีระกุล 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วีระกุล 
19. อาจารย์พีรยา  บุญประสงค์ 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยา  บุญประสงค์** 
20. อาจารย์พบสุข  ทัดทอง 19. อาจารย์พบสุข  ทัดทอง 
21. อาจารย์สิริเดช  วังกรานต์ 20. อาจารย์สิริเดช  วังกรานต์* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ/ปรับคุณวุฒิการศึกษา 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
    1. หัวเรื่องบรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็น “สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) ฉบับปี 
พ.ศ. 2561” 
    2. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ให้
ปรับแก้เป็น “เริ่มใช้ตั งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป” 
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    3. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “...และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” เป็น “...และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี       
พ.ศ. 2558” 
    4. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “...และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” เป็น “...และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี        
พ.ศ. 2558” 
    5. ตารางรายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ปรับแก้ดังนี  
     5.1 หัวเรื่อง บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2561)” เป็น “หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)  ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” 
     5.2 ตารางช่องสถานะ หัวตารางให้ปรับแก้ข้อความจาก “พนักงาน/ลูกจ้าง (ระบุระยะเวลา
สัญญาจ้างจากปี พ.ศ.......ถึง ปี พ.ศ.......” เป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราว (ระบุระยะเวลาสัญญาจ้าง
จากปี พ.ศ.......ถึง ปี พ.ศ.......” ทุกหน้า 
  ให้เสนอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.5  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559  
คณะอักษรศาสตร์ 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
อักษรศาสตร์ ครั งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็น
ต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มรายวิชาบังคับ สาขา
วิชาเอกภูมิศาสตร์ ดังนี  
  1. ขอปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยของรายวิชา 416 243 ภูมิศาสตร์ประชากร 
  2. ขอปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 416 243 ภูมิศาสตร์ประชากร 
  3. ขอปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยของรายวิชา 416 291 การศึกษาภาคสนาม 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
  1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป หาก

ด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยไม่ทันเสนอให้ปรับแก้เป็น “เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 

เป็นต้นไป” 
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    2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ดังนี  
     2.1 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็น 
      “ขอปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มรายวิชาบังคับ สาขาวิชาเอก
ภูมิศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา ดังนี ” โดยแสดงข้อมูลรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ทั งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตัวเลขจ านวนหน่วยกิตพร้อมทั งท าอักษรตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ตรงจุดที่มีการแก้ไข ในตาราง
เปรียบเทียบ “ค าอธิบายรายวิชาเดิม” กับ “ค าอธิบายรายวิชาที่ขอปรับแก้” 
     2.2 รายวิชา 416 243 ภูมิศาสตร์ประชากร (Population Geography) 3(3-0-6) ตาราง
ค าอธิบายรายวิชาที่ขอปรับ เสนอให้ปรับแก้ค าว่า “cultural” เป็น “culture”  
    3. ให้ตัดข้อมูลภาคผนวก จ ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษออก 
  ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559   
คณะอักษรศาสตร์ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
อักษรศาสตร์ ครั งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับแผนการศึกษาในปีที่ 4 โดยเปลี่ยนแปลงการเปิดรายวิชา 
412 205 การเขียนรายงานการวิจัย จากเดิม เปิดในภาคการศึกษาท่ี 2 เป็น เปิดในภาคการศึกษาท่ี 1 ดังนี  
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

เดิม เปลี่ยนแปลง 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

412 208 การแปลไทยเป็น
อังกฤษเบื องต้น 

2(2-0-4) 412 205 การเขียนรายงาน

การวิจัย 

2(2-0-4) 

- - - 412 208 การแปลไทยเป็น

อังกฤษเบื องต้น 

2(2-0-4) 

 รายวิชาเอกเลือก 8  รายวิชาเอกเลือก 8 
 รายวิชาโท 3  รายวิชาโท 3 
 รวมจ านวน 13  รวมจ ำนวน 15 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 เดิม เปลี่ยนแปลง 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

412 205 การเขียนรายงาน
การวิจัย 

2(2-0-4) - - - 

 รายวิชาเอกเลือก 6  รายวิชาเอกเลือก 6 
 รายวิชาโท 3  รายวิชาโท 3 
 รวมจ านวน 11  รวมจ ำนวน 9 

 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุง
แก้ไขเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป หากด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยไม่ทัน
เสนอให้ปรับแก้เป็น “เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” 
  ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2562      
คณะโบราณคดี 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะโบราณคดี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
โบราณคดีโดยการเวียน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับแก้เงื่อนไขการเลือกวิชาโทภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาแรกเข้าปี
การศึกษา 2562 และ 2563 ดังนี  
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เดิม ใหม่ 
   วิชาโทภาษาอังกฤษ 

    นักศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาอื่นท่ีจะเลือกเรียน 

ภาษาอังกฤษเป็นวิชาโทจะต้องสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี  

โดยได้ค่าระดับคะแนน A ในแต่ละวิชา 

SU201  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล                 3(2-2-5) 

           (English in the Digital Era) 

SU202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 

           (English for International Communication) 

 

 

 

   วิชาโทภาษาอังกฤษ 

   นักศึกษาวิชาเอกสาขาวิชาอื่นท่ีจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท หรือ

เปลี่ยนสาขาวิชาโทจะต้องสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี  โดยได้ระดับผลการศึกษา 

B+ ทั ง 2 รายวิชา 

340 111 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย      3(2-2-5) 

(English Listening and Speaking Skills for University) 

340 112 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย 3(3-0-6) 

(English Reading and Writing Skills for University) 

 

 

 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบหลักการ  โดยให้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการฯ ในการขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม 
    ให้เสนอคณะโบราณคดีพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ที่พิจารณา 
 4.1 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 
    ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั ง     
ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไปชุดใหม่ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
    ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
        ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
   1. หน้า 1 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ลงวันที่......มิถุนายน 2561” เป็น       
“วันที่.....มิถุนายน 2562” 
   2. หน้า 4 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ทั งนี  ตั งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561.....” เป็น “ทั งนี  ตั งแต่
วันที่ 27 มิถุนายน 2562.....” 
  ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา  และเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการต่อไป   
 
 4.2 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป 
    ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั ง
คณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาท่ัวไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
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   ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ  และเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 4.3 รายงานผลการศึกษารายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2561 
   ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเสนอ
รายงานผลการศึกษารายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ทั งนี อาจารย์
ผู้ประสานงานรายวิชาได้รวบรวมและจัดท ารายงายผลการศึกษารายวิชาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทั งนี การประเมินผลโดยสรุปปรากฏดังนี   
 

 จ านวน A B+ B C+ C D+ D F W ลาออก ลาพัก 
 นักศึกษา 

สนาม
จันทร์ 

3,594 3,336 117 50 23 12 4 2 15 1 28 5 

เพชรบุร ี 1,546 1,348 98 37 18 12 7 7 7 2 7 0 

  รวม   5,140 4,684 215 87 41 24 11 9 22 3 35 5 
 91.135% 4.18% 1.69% 0.80% 0.47% 0.21% 0.18% 0.43% 0.06% 0.68% 0.10% 

เพชรบุรี ลบผล 3 ราย สนามจันทร์ ลบผล 1 ราย = 4 คิดเป็น 0.08 % 
  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา      
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ  
  อนึ่ง ที่ประชุมตั งข้อสังเกต เพ่ิมเติมดังนี  
     1. นักศึกษาที่มีผลการศึกษาเป็น “F” เกิดจากสาเหตุใด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาทั่วไป 
ชี แจงว่ารายวิชาดังกล่าว ผู้สอนได้มีการก าหนด Rubrics เกณฑ์การวัดและประเมินผล ไว้อย่างชัดเจน เช่น คะแนน
การส่งงาน คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ก็จะไม่ได้รับคะแนน 
   2. เสนอให้มีการก าหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาที่ไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังได ้
   3. ในการประเมินตัวผู้เรียนว่าบรรลุ CLOs และ PLOs เสนอให้มีการรายงานด้วยว่าผู้เรียนบรรลุ
ตาม CLOs และ PLOs หรือไม่อย่างไร 
    ทั งนี ขอให้ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
คณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาท่ัวไปน าไปพิจารณา 
    ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด าเนินการต่อไป   
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  4.4 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรและแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับปรับปรุงตาม
เกณฑ์ AUN - QA 
  4.4.1 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากร    
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนขั นตอนการเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากรตาม
แผนภูมิที่ใช้อยู่เดิมมาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ดังนี   
     แผนภูมิที่ 3 ขั นตอนการจัดท าหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
หลักสูตร มีการปรับในส่วนของขั นตอนภายในคณะวิชา โดยยุบรวมขั นตอนให้คณะสามารถด าเนินการขั นตอน
ภายในคณะได้อย่างอิสระแต่ทั งนี ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านภาษาอังกฤษก่อนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะและเสนอมหาวิทยาลัย 
     แผนภูมิที่ 4 ขั นตอนการเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัย มิได้มีการปรับปรุงขั นตอนแต่มีการด าเนินปรับวิธีการพิจารณาหลักสูตรในขั นตอนการเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ซึ่งเดิมพิจารณาหลักสูตรได้ครั งละประมาณ 1-2 หลักสูตร เมื่อมีการปรับวิธีการ
สามารถพิจารณาได้ครั งละประมาณ 3-7 หลักสูตร 
     แผนภูมิที่ 5 ขั นตอนการเสนอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร ขั นตอน
ยังคงเดิม 
     อนึ่งในส่วนของขั นตอนการเสนอบัณฑิตวิทยาลัย ทั ง 3 แผนภูมิ มีการปรับวิธีการดังนี  
       1.  กรณีหลักสูตรใหม่ ให้เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก่อนเสนอมหาวิทยาลัย 
     2.  หลักสูตรปรับปรุงที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร / หลักสูตรปรับปรุงที่ไม่มีผลกระทบ
กับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ. 08) ที่สังกัดคณะวิชาให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบโดยเจ้าหน้าที่บัณฑิต
วิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
     อนึ่ง หลักสูตรปรับปรุงที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร / หลักสูตรปรับปรุงที่ไม่มีผลกระทบ
กับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ. 08) ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
        ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมให้ปรับชื่อแผนภูมิที่พิมพ์ไว้
ด้านบนให้ย้ายมาระบุไว้ด้านล่างแผนภูมิ 
    อนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าหลักสูตรที่ส่งมายังมหาวิทยาลัยหลายหลักสูตรมีข้อผิดพลาด
ค่อนข้างมาก ท าให้ต้องมีการปรับแก้ไขไปมาและเกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน  ดังนั น ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้
แจ้งไปยังทุกคณะวิชาให้มีการก ากับดูแลการจัดท าหลักสูตรอย่างใกล้ชิด โดยควรมีคณะกรรมการตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมและความสมบูรณ์เรียบร้อยของหลักสูตรก่อนเสนอมายังมหาวิทยาลัย  ทั งนี  เพ่ือให้การจัดท า
หลักสูตรเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
    ให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข และด าเนินการต่อไป 
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  4.4.2 (ร่าง) แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ์ AUN - QA 
   ฝ่ายเลขานุการขอเสนอ (ร่าง) แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับปรับปรุงตาม
เกณฑ์ AUN – QA และให้สอดคล้องกับการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการรับทราบหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา   
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในภาคผนวก ฉ ตารางแสดง
ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning outcome : PLOs) กับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) ในส่วนของหมายเหตุ : ท้าย
ตารางให้ปรับจาก “สามารถปรับ CLOs ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา ทั งนี  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  เป็น  “สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พร้อมทั งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากปรับเกินกว่า 1 ครั ง ให้
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปัญหาหรืออุปสรรคใดจึงจ าเป็นต้องปรับ 
CLOs มากกว่า 1 ครั ง” 
     ให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข และด าเนินการต่อไป 
 
 4.5 ขอปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557 - 
2563 
   ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมการเสนอขอปรับแผนหลักสูตร-แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2563  โดยมีประเด็น ดังนี   
   1. เสนอขอยกเลิกหลักสูตรใหม่/ปิดหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 
   2. เสนอขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน 8 หลักสูตร 
   3. เสนอขอเปลี่ยนประเภทหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 
   4. เสนอขอเปลี่ยนประเภทโปรแกรม จ านวน 2 หลักสูตร 
   5. เสนอขอเลื่อนก าหนดการเปิดรับนักศึกษา จ านวน 12 หลักสูตร 
   6. เสนอขอปรับแผนการรับนักศึกษา จ านวน 6 หลักสูตร 
   7. เสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่เพ่ือบรรจุในแผนหลักสูตร – แผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2557 – 2563 จ านวน 4 หลักสูตร  
   เมื่อปรับแผนเรียบร้อยแล้ว ในปีการศึกษา 2563 จะปรากฏหลักสูตรจ านวน 239 หลักสูตร  จ านวน
นักศึกษารวม 42,784 คน  
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   อนึ่ง พบว่าบางหลักสูตรที่บรรจุในแผน และไม่ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรตามแผน ยังมิได้เสนอขอ
ปรับแผนมายังมหาวิทยาลัย 
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1.  จ านวนหลักสูตร และจ านวนนักศึกษาในแผนหลักสูตร – แผนการรับนักศึกษาถือเป็นข้อมูล
เบื องต้นที่ส าคัญในการน าไปใช้ในการวางแผนงบประมาณของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย ปัจจุบันพบว่าข้อมูล
จ านวนรับนักศึกษาที่ปรากฏ ในแผนฯ กับท่ีระบุในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ไม่ตรงกันหลายหลักสูตร 
ขอให้คณะวิชาตรวจสอบ และเสนอปรับปรุงมายังมหาวิทยาลัย 
   2.  ส าหรับหลักสูตรที่บรรจุอยู่ในแผน และไม่ได้ด าเนินการเปิดตามที่ระบุในแผน ขอให้ทุกคณะวิชา
ตรวจสอบว่า จะด าเนินการเลื่อนเปิดเป็นปีการศึกษาใด หรือยกเลิกหลักสูตร โดยให้ท าบันทึกขอปรับแผนมายัง
มหาวิทยาลัย 
   3.  ในขั นตอนการเสนอสภาวิชาการ ให้น าเสนอข้อมูลในส่วนของการขอปรับแผนและแนบ
รายละเอียดในส่วนของข้อมูลหลักสูตร โดยไม่ต้องระบุข้อมูลจ านวนนักศึกษา เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนนักศึกษา ทั งนี  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาจะระบุในแผนหลักสูตรที่จะจัดท าตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยระบบและกลไกในการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
ต่อไป 
   ให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 4.6 คณะมัณฑนศิลป์ ขอเสนอรายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
    คณะมัณฑนศิลป์ขอเสนอรายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั งที่ 
5/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 จ านวน 11 รายวิชา 
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา     
       ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. ให้พิจารณาทบทวนปรับลดจ านวนรายวิชา โดยให้เสนอเฉพาะรายวิชาที่จ าเป็นยิ่งยวดที่ต้องเชิญ
อาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน 
  2. เสนอให้ปรับเหตุผลความจ าเป็น โดยขยายความให้ชัดเจนว่าอาจารย์พิเศษที่เชิญมา มีความ
เชี่ยวชาญพิเศษด้านใด มีประสบการณ์สูงอย่างไร จะส่งเสริมและเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างไร  
  อนึ่ง จากระยะเวลาที่คณะวิชาขอเสนอรายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อย
ละ 50 ของรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 มายังมหาวิทยาลัย ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
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ก่อนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ขอให้คณะวิชาทบทวนปรับแก้ตามข้อเสนอแนะข้อ 1 และ ข้อ 2 และ
เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใช้กับภาคการศึกษา หรือปีการศึกษาถัดไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
ก่อน จึงจะสามารถเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชาได้ 
   โดยในระหว่างนี  จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และส าหรับการแต่งตั งอาจารย์พิเศษ
ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม     
พ.ศ. 2562 โดยให้จัดส่งข้อมูลไปยังกองประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
      ให้เสนอคณะมัณฑนศิลป์พิจารณา   
 
 4.7 แบบฟอร์ม มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา  
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับแบบฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ให้สอดคล้องกับ
แนวทางตามเกณฑ์ AUN – QA ทั งนี เนื่องด้วย ในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรซึ่งใช้
แนวทางตามเกณฑ์ AUN – QA และหลักสูตรที่ยังใช้ฟอร์ม มคอ.2 ฉบับเดิม แต่ต้องรับการประเมินหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN – QA จึงน าแบบแบบฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา มาทบทวนอีกครั ง 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี  
  1. แบบฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ให้ปรับในส่วนของ หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN – QA  
 อนึ่ง ส าหรับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติซึ่งใช้แนวทางตามเกณฑ์ AUN – QA ให้ใช้ฟอร์ม มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ์ AUN – QA ส าหรับหลักสูตรที่ใช้ฟอร์ม มคอ.2 ฉบับเดิม แต่ต้อง
รับการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA สามารถเลือกใช้ฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาแบบเดิม 
หรือ ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ ์AUN – QA ขึ นอยู่กับหลักสูตรพิจารณา 
  2. แบบฟอร์ม มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ให้น ามาทบทวนอีกครั ง ในการประชุม
ครั งต่อไป 
      ให้ฝ่ายเลขานุการท าบันทึกแจ้งทุกคณะวิชาทราบต่อไป  
  
 4.8 ขอหารือและแจ้งเกี่ยวกับก าหนดการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษฯ   
     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษาทั่วไป ขอหารือเกี่ยวกับการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา TCAS รอบ 5 กรณีนักศึกษาที่ใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ ปี พ.ศ. 2562 ขอจัด
สอบในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นรอบเดียวกันกับการจัดสอบที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และส าหรับ
นักศึกษาที่ไม่ใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 ก าหนดให้สอบในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 
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       ทั งนี ขอหารือ ส าหรับหลักสูตรของคณะวิชาทางพระราชวังสนามจันทร์ วังท่าพระ และตลิ่งชันที่เปิดรับ
นักศึกษารอบ 5 และต้องใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 ให้สอบในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 แต่
เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันปฐมนิเทศของคณะวิชา จึงขอหารือท่ีประชุม 
               ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
               ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สามารถให้นักศึกษาที่รับเข้าในรอบที่ 5 และต้องใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปี 
พ.ศ. 2562 สอบในวัน 10 กรกฎาคม 2562 ได้ 
       อนึ่ง วิทยาลัยนานาชาติ ขอหารือที่ประชุมเพ่ิมเติม เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติ มีการรับตรงนอกรอบ    
TCAS เพ่ิมเติม ซึ่งจะด าเนินการสิ นสุดในวันที่ 9 สิงหาคม 2562  ซึ่งจะไม่สามารถสอบในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 
ที่ก าหนดไว้เป็นวันสอบของนักศึกษาที่ไม่ใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 ได้ โดยขอให้เพ่ิมเติมรอบ
สอบในวันที่ 24 สิงหาคม 2562  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การบริหารจัดการการสอบและการออกข้อสอบเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงก าหนดวันสอบส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 จากวันที่ 10 
สิงหาคม 2562 เป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2562 
  ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด าเนินการต่อไป  

 
ปิดประชุมเวลา 12.55 น. 
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