
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 6/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 7. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ  
 12. 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. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคนที่ 2   กรรมการ 
     คณะวิทยาการจัดการ 
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 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์   กรรมการ 
 18. นายประพฤติ ศิวะยิ่งสุวรรณ์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ 
 19. นางสาวสุชานุช คล่องใจ    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 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. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กองบริหารงานวิชาการ 
 

เปิดประชุมเวลา  9.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

 1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไข ดังนี้ 
  1.1 หน้า 12 ตารางช่อง 1. ความคืบหน้าในการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์
ผิดจาก “ระบบคัดรอง” เป็น “ระบบคัดกรอง” 
  1.2 หน้า 18 ตารางช่องคณะ 13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ปรับแก้ข้อความจาก  
   “(นักศึกษาปี 1 สาขานิเทศฯ onsite ที่คณะทุกรายวิชา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ออกแบบ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ onsite 7 week แบบ rotate ผลัดกันเข้ามา)”  
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   เป็น  
   “(เมืองทองธานี นักศึกษา onsite 5 สัปดาห์ สลับกับ online ประกอบด้วยสาขานิเทศฯ ทั้ง 4 
ชั้นปี สาขาออกแบบฯ และสาขาธุรกิจฯ เฉพาะชั้นปีที่ 4 เพชรบุรี สาขาออกแบบฯ และสาขาธุรกิจฯ   ชั้นปีที่ 1-3  
onsite สลับกับ online อย่างละ 50%)”  
   และตารางช่อง 4. การชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ให้ปรับแก้ข้อความจาก  
   “.....มีการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ส าหรับอาจารย์ที่สนใจ เพ่ืออธิบาย
หลักการในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลแบบ Online ให้กับอาจารย์ที่ยังไม่เข้าใจ”  
   เป็น  
   “..... มีการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ส าหรับอาจารย์ที่สนใจเพ่ืออธิบาย
หลักการในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลแบบ Online ให้กับอาจารย์เพ่ือความเข้าใจมากข้ึน” 
  1.3 หน้า 21 ข้อย่อยท่ี 6. ให้ปรับแก้ข้อความจาก  
   “6. การเลื่อนการวิชาไปก็อยากจะให้ตรงส่วนของรายวิชาบังคับก่อนถ้าเป็นกรณีต่างหลักสูตรกัน
ก็ต้อง”  
   เป็น  
   “6. การเลื่อนรายวิชาออกไปขอให้ตรวจสอบว่าส่งผลกระทบกับนักศึกษา หรือระบบการจัดการ
เรียนการสอนหรือไม่ เช่น เป็นรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชาในหลักสูตร หรือในหลักสูตรอื่นด้วยหรือไม่ ทั้งนี้หาก
ส่งผลกระทบขอให้ทบทวนในการปรับวิชาบังคับก่อนในเอกสาร สมอ.08” 
 
 2. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไข ดังนี้ 
  2.1 หน้า 18 ข้อย่อยที่ 1.2 ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “เว็ปไซต์” และ “ประสัมพันธ์” เป็น 
“เว็บไซต์” และ “ประชาสัมพันธ์” 
  2.2 หน้า 19  
   2.2.1 ข้อ 2.3 พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการสอน online ข้อย่อยที่ 3) ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิด
จาก “ไฟ” เป็น “ไฟล์” 
   2.2.2 ข้อ 3. ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “เลื่อมเวลา” เป็น “เหลื่อมเวลา” 
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 3. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต  
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความศูนย์บริหารจัดการศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        
ที่ อว 8603.12/00802 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
ความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารโดยก าหนดให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ B2 
(Independent User) ตามกรอบมา ตร ฐ าน  The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 
ข้อ 3 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามประกาศนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง นั้น  
  ในการนี้ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงขอแจ้งรายชื่อนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ของประกาศดังกล่าว ตามข้อ 3.3 นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบัน
ทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เช่น TOEIC (Listening and Reading Test), TOEFl iBT, IELTS 
หรือ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดประกาศ ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 
2562 จากวิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 2 ราย  
 
 4. คณะศึกษาศาสตร์ ขอปรับแก้ข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
  รายละเอียดตามบันทึกคณะศึกษาศาสตร์ ที่ อว 8612/941 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอแก้ไข
ข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) เนื่องจากพบว่าหน่วยกิตของรายวิชาไม่ตรงกัน ดังนี้   

ที ่ เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

1. รายวิชา 470 303 การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้
ส าหรับเด็กวัยทารกและวยัเตาะแตะ        3(2-2-5) 

รายวิชา 470 303 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรับ

เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ                       2(1-2-3) 

48 

2. รายวิชา 470 308 การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้
ส าหรับเด็กอนุบาล                             3(2-2-5) 

รายวิชา 470 308 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรับ

เด็กอนุบาล                                           2(1-2-3) 

50 
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 5. รายงานข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบต้องปรับปรุง และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2564 จ านวน 42 หลักสูตร 
  5.1 จัดส่งมายังภารกิจหลักสูตรแล้ว จ านวน 31 หลักสูตร 
  5.2 ยังไม่จัดส่งมายังภารกิจหลักสูตร จ านวน 11 หลักสูตร ประกอบด้วย 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 
    คณะมัณฑนศิลป์ 1 หลักสูตร  
    คณะโบราณคดี 4 หลักสูตร  
    คณะวิทยาการจัดการ 1 หลักสูตร  
   ระดับปริญญาตรี 
    คณะวิทยาการจัดการ 2 หลักสูตร 
   หลักสูตรที่ขอปรับก่อนวงรอบ จ านวน 3 หลักสูตร 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 หลักสูตร 
    คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลักสูตร  
   ทั้งนี้ขอให้คณะวิชาก ากับและติดตามให้หลักสูตรส่งมายังภารกิจหลักสูตรภายในเดือน กรกฎาคม 
2563 
 6. ขอเชิญชวนกรอกข้อมูลลงในระบบ “แจ้งวิธีการเข้าเรียนออนไลน์ (และออนไซต์)” เพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรการ Social Distancing ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดยมีแผนการ
ด าเนินการดังนี้ 
  1. ผู้สอนกรอกข้อมูลการเข้าเรียนในรายวิชา เช่น รหัสเข้าห้องเรียน (Course Code, Join Code, 

Meeting ID, LINE ID) หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์  
https://silpakorn.sharepoint.com/sites/IntelligenceUnit/OnlineCourseSchedule/ 
(ล็อกอินโดยใช้ account @su.ac.th) 

  2. ผู้เรียนสืบค้นรายละเอียดการเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบ BI ที่จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ทางการ REG และช่องทางการติดต่ออ่ืน ๆ เช่น Facebook และ LINE (ระบบสืบค้นข้อมูลรายวิชา : 
https://bitly/2ZqnDGI) 

  3. ผู้สอนสามารถแก้ไขรายละเอียดในรายวิชาที่รับผิดชอบได้ทุกเมื่ อ โดยระบบจะอัปเดตข้อมูลโดย
อัตโนมัติทุกชั่วโมงในช่วง 8.00 – 17.00 น. 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 
  -ไม่มี- 



6 

 

 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีพิจารณา 
 3.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 
และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา  เจวจินดา* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา  เจวจินดา* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  สอดศรี* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  สอดศรี* 
3. อาจารย์ ดร. ยรรยงค์  พันธ์สวัสดิ์* 3. อาจารย์ ดร. ยรรยงค์  พันธ์สวัสดิ์* 

4. อาจารย์ ดร. จิรัฏฐ์  เหมือนชู 4. อาจารย์ ดร. จิรัฏฐ์  เหมือนชู 

5. อาจารย์ ดร. ภมร  ศิลาพันธ์ 5. อาจารย์ ดร. ภมร  ศิลาพันธ์ 
6. อาจารย์ ดร. โสภณ  ผู้มีจรรยา 6. อาจารย์ ดร. โสภณ  ผู้มีจรรยา 

7. อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล 7. อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์  แก้วอ่อน 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์  แก้วอ่อน 

 9. อาจารย์ ดร. กัณธิดา  พันธุ์เจริญ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้จาก “ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอเพ่ิมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร.......” เป็น “ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร.......”  และให้ปรับเหตุผลเกี่ยวกับการลาออกของอาจารย์ล าดับที่ 3 ด้วย 
   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้จาก “ขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน 
เป็นดังนี้” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้” 
   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้ 
    3.1 ให้ตัดหัวข้อผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนออก เนื่องจากไม่
ปรากฏผลงาน  



7 

 

 

 

    3.2 หัวข้อผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ผลงาน
ล าดับที่ 1 และล าดับที่ 3 ให้ตรวจสอบเลขหน้าที่เริ่มต้นที่เลข “1” ว่าถูกต้องหรือไม ่
   ทั้งนี้ ให้ทบทวนผลงานทางวิชาการท่ีระบุทุกผลงานอีกครั้งที่ถูกต้องเป็น บทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการหรือ Proceeding 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 และผ่านการ
ตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็น
ต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ  กล่อมจิตร* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ  กล่อมจิตร* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์  พรสิงห์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์  พรสิงห์* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คเณศ  พันธุ์สวาสดิ์* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คเณศ  พันธุ์สวาสดิ์* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์  วุฒิชัยวัฒน์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์  วุฒิชัยวัฒน์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อนุรัตนานนท์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  อนุรัตนานนท์ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์  หงษ์สุวรรณ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์  หงษ์สุวรรณ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  ลีลากวีวงศ์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  ลีลากวีวงศ์ 
8. อาจารย์ ดร. สิทธิชัย  แซ่เหล่ม 8. อาจารย์ ดร. สิทธิชัย  แซ่เหล่ม 

 9. อาจารย์ ดร. วรฤทัย  ชูเทียร 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อมูลประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวข้อ Proceedings ให้แยกผลงานระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ 
และผลงานล าดับที่ 2 ให้ระบุเลขหน้า และให้ตัดหัวข้อ “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” และ “หนังสือรวมบทความวิจัย” 
ออก เนื่องจากไม่ปรากฏผลงาน 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.3 การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  ฉบับปี  พ.ศ. 2561  
บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  
ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิต
วิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ศาสตราจารย์พัดยศ  พุทธเจริญ* 1. ศาสตราจารย์พัดยศ  พุทธเจริญ* 

2. อาจารย์ ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร* 2. อาจารย์ ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร* 
3. อาจารย์ ดร. วิชญ  มุกดามณี* 3. อาจารย์ ดร. วิชญ  มุกดามณี* 

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  วังบอน 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  วังบอน 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน  เบยีดกลาง 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน  เบยีดกลาง 

7. อาจารย์ทรงไชย  บัวชุม 7. อาจารย์ทรงไชย  บัวชุม 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์  ทิพย์วารี 8. รองศาสตราจารย์ธณฤษภ์  ทิพย์วารี** 
9. อาจารย์พรรษา  พุทธรักษา 9. อาจารย์พรรษา  พุทธรักษา 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ  โตอุรวงศ์ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ  โตอุรวงศ์ 
11. อาจารย์ฑีฆวุฒิ  บุญวิจิตร 11. อาจารย์ฑีฆวุฒิ  บุญวิจิตร 

12. รองศาสตราจารย์จักรพันธ์  วิลาสินีกุล 12. รองศาสตราจารย์จักรพันธ์  วิลาสินีกุล 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมจิตร์  ชุ่มวงค์ 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมจิตร์  ชุ่มวงค์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก  โลหะกุล 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก  โลหะกุล 

15. อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 15. อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 

16. อาจารยม์านะ  ไทวัฒนกุล 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ  ไทวัฒนกุล** 
17. อาจารย์ณภัทร  ธรรมนิยา 17. อาจารย์ณภัทร  ธรรมนิยา 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกปลิว  จันทร์พุดซา 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกปลิว  จันทร์พุดซา 
19. อาจารย์พิเชฐ  เขียวประเสริฐ 19. อาจารย์พิเชฐ  เขียวประเสริฐ 

20. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร 20. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร 

21. ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์ 21. ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  ปรัชญารัติกุล 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  ปรัชญารัติกุล 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง 

24. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ 24. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  ศุภพันธ์ 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  ศุภพันธ์ 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  คงวารี 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  คงวารี 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ  จันทรวิชิต 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ  จันทรวิชิต 
29. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 29. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย  ภิรมย์รักษ์ 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวัสสวัส  วสิษฐกัมพล*** 
31. อาจารย์จินตนา  เปี่ยมศิริ 31. อาจารย์จินตนา  เปี่ยมศิริ 

32. รองศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์ 32. รองศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์ 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศรีขวัญ 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศรีขวัญ 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัยรัตน์  ค าศรีจันทร์ 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัยรัตน์  ค าศรีจันทร์ 

35. อาจารยอ์นุวัฒน์  ลัดดาวัลย์ 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์** 

36. อาจารย์ประเสริฐ  ยอดแก้ว 36. อาจารย์ประเสริฐ  ยอดแก้ว 
37. อาจารย์นพไชย  อังควัฒนะพงษ์ 37. อาจารย์นพไชย  อังควัฒนะพงษ์ 

38. อาจารย์คงศักดิ์  กุลกลางดอน 38. อาจารย์คงศักดิ์  กุลกลางดอน 

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์  ศิริพัฒนานันทกูร 39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์  ศิริพัฒนานันทกูร 
40. อาจารยส์ืบสกุล  ศรัณพฤฒิ 40. อาจารยส์ืบกุล  ศรัณพฤฒิ*** 

41. อาจารย์ทวีวิทย์  กิจธนสุนทร 41. อาจารย์ทวีวิทย์  กิจธนสุนทร 
42. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย  สิทธิรัตน์ 42. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย  สิทธิรัตน์ 

43. อาจารย ์ดร. ริญญาภัทร์  นิธิภัทรอนันต์ 43. อาจารย์ ดร. ริญญาภัทร์  นิธิภัทรอนันต์ 

44. อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์  จันทนมัฏฐะ 44. อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์  จันทนมัฏฐะ 
45. รองศาสตราจารย์ทิพเนตร์  แย้มมณีชัย 45. รองศาสตราจารย์ทิพเนตร์  แย้มมณีชัย 

 46. อาจารย์ ดร. ธีรพล  หอสง่า 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   * * หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
   * * * หมายถึง เปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้   
   1.  อาจารย์ล าดับที่ 3 ให้ตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการว่าค าสั่งแต่งตั้ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”  ให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ก่อนหรือเริ่มใช้ สมอ.08 หากก่อนให้ปรับแก้ไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ให้แนบค าสั่งแต่งตั้งเพ่ือ
ประกอบการตรวจสอบด้วย   
   2.  ข้อมลูประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้ 
                      2.1 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบขุ้อมูลดังกล่าวด้วยเพ่ือตรวจสอบว่า
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม่       
        2.2 การระบุหัวข้อผลงานทางวิชาการ ดังนี้ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ หนังสือรวมบทความ Proceedings งานแปล (ถ้ามี) และผลงานแต่งหรือเรียบ
เรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) ให้ตัดหัวข้อดังกล่าวออกท้ังหมดเนื่องจากไม่ปรากฏผลงาน  
        2.3 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยเรียงปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน 
      2.4 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 42 ปี ให้ตรวจสอบระยะเวลาที่ระบุที่ถูกต้องเป็น “9 ปี” หรือไม่ 
และรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ปรับแก้การเรียงเลขรหัสรายวิชาโดยให้เรียงจากน้อยไปหามาก 
       2.5 ผลงานสร้างสรรค์ ให้ระบุเลขหน้าสูจิบัตรทุกรายการ 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.4  คณะศึกษาศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
   3.4.1   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับปี  
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 11 มิถุนายน 2563  ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 
 
 
 



11 

 

 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. รัชฎาพร  เกตานนท์ แนวแห่งธรรม* 1. อาจารย์ ดร. รัชฎาพร  เกตานนท์ แนวแห่งธรรม* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นพพร  จันทรน าชู* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. นพพร  จันทรน าชู* 
3. อาจารย์ ดร. ทิพย์วรรณ  สุขใจรุ่งวัฒนา*

ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  สุวรรณธาดา 
3. อาจารย์ ดร. ทิพย์วรรณ  สุขใจรุ่งวัฒนา* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวีร์  บุญคุ้ม 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวีร์  บุญคุ้ม 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. คณิต  เขียววิชัย 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 
    6. รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์  สังข์รักษา   

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้   
  1. ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ให้ตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกท่าน
อีกครั้งให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
  2. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความจาก 
“ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร เมื่อ..... ”    เป็น  “ข้อ 6. 
โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ปรากฏว่าไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างของหลักสูตร โดยเมื่อ.....”   
  3. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
                    3.1  ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรข้อความก่อนตารางให้เป็นรูปแบบตัวอักษรเดียวกันกับ
ในตาราง  
                3.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับที่ 4 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปีที่ส าเร็จ
การศึกษา ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ ปี พ.ศ. ระดับปริญญาโทโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ เป็น “บัณฑิตย์ (2560)” 
   3.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับที่ 6 ตารางช่องสถานะ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ 
เป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 66” 
   3.4  หมายเหตุท้ายตาราง ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรให้เป็นรูปแบบตัวอักษรเดียวกัน
กับในตาราง 
  4.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   4.1 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบขุ้อมูลดังกล่าวด้วยเพ่ือตรวจสอบว่า
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม่ 
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   4.2  อาจารย์ล าดับที่ 1  
         4.2.1 หัวข้อ “ผลงานวิจัย”  ให้ปรับแก้เป็น “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” และให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์ดังนี ้
                  1) ผลงานล าดับที่ 3 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคจาก “.....ยุวรี ผลพันธินและ
พิทักษ์ สุพรรโณภาพ.....” เป็น “.....ยุวรี ผลพันธิน และพิทักษ์ สุพรรโณภาพ.....” 
                2) ผลงานล าดับที่ 4 ให้ระบุการพิมพ์จ านวนหน้าด้วย 
                                   3) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยเรียงปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน 
         4.2.2  หัวข้อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้
ปรับแก้ดังนี ้
      1) ผลงานล าดับที่ 1 - 6 ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “อยู่ในฐาน TCI 1” เป็น 
“(TCI 1)” 
              2) ผลงานล าดับที่ 2 ให้ตรวจสอบการพิมพ์ ปี พ.ศ. ที่ระบุต่างกันเป็น “2560” และ 
“2559” ที่ถูกต้องเป็นปีใด และให้ปรับการพิมพ์ข้อความจาก “อยู่ในฐาน TCI 1” เป็น “(TCI 1) ” 
          3) ผลงานล าดับที่ 4 ให้ตัดออก เนื่องจาก ฐาน TCI กลุ่ม 3 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ก.พ.อ. 
      4) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยเรียงปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน 
   4.3  อาจารย์ล าดับที่ 2 
         4.3.1  หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้ปรับแก้การพิมพ์เว้นวรรค คุณวุฒิระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก จาก  
                 “กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547)  
                    บธ.ม. (บริหารงานบุคคล)มหาวิทยาลัยสยาม (2537)  
                    วทม.(สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล” 
                    เป็น 
                    “กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547)  
                       บธ.ม. (บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสยาม (2537)  
                       วทม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล”(2536) 
                          4.3.2  ให้ปรับรูปแบบการพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยเรียงปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน 
         4.3.3  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้  
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         1) ผลงานล าดับที่ 8 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก“.....ของชุมชน
กรุงเทพฯ :กรมการท่องเที่ยว.....” เป็น “.....ของชุมชน กรุงเทพฯ :กรมการท่องเที่ยว”และปรับแก้รูปแบบการ
พิมพ์ค าว่า “และคณะ” เป็นการระบุรายชื่อผู้ร่วมวิจัยให้ครบทุกท่าน 
             2) ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ล าดับที่ 10 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคชื่อ
นามสกุล เป็น “.....และศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน. (2561).....”  
            3) ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ล าดับที่ 11 ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค าว่า “และคณะ” 
เป็นการระบุรายชื่อผู้ร่วมวิจัยให้ครบทุกท่าน 
         4.3.4  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยแยกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเรียงปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน 
       1) ผลงานล าดับที่ 1 ให้ปรับแก้การพิมพ์เว้นวรรค จาก “.....และนรินทร์สังข์รักษา. 
(2559).....” เป็น “.....และนรินทร์ สังข์รักษา. (2559).....” 
      2) ผลงานล าดับที่ 2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ จาก “.....(Tourism Economic 
Review) ฉบับที่ 5.....” เป็น  “.....Tourism Economic Review ฉบับที่ 5.....” 
      3 )  ผ ล ง าน ล า ดั บที่  6  ใ ห้ ป รั บ แก้ ก า ร พิ ม พ์ เ ว้ น ว ร ร ค  จ าก  “ . . . . . . and 
SupapornPoumrusee. (2016)......” เป็น “......and Supaporn Poumrusee. (2016)......” และปรับแก้การ
พิมพ์จาก “.....In Silpakorn University Journal of Social Sciences,” เป็น “.....Silpakorn University 
Journal of Social Sciences,” 
       4.3.5  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
      1) ให้ระบุหัวข้อย่อยให้ชัดเจน และเรียงปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน 
      2) ผลงานล าดับที่ 6 ให้ปรับรูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรจาก“นรินทร์ สังข์รักษา และ
.....” เป็น “นรินทร์ สังข์รักษา และ.....” 
         4.3.6  ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ปรับแก้การพิมพ์เลขรหัส
รายวิชาโดยให้เรียงจากน้อยไปหามาก 
                ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.4.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 
บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
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11 มิถุนายน 2563  ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. รัชฎาพร  เกตานนท์  แนวแห่งธรรม* 1. อาจารย์ ดร. รัชฎาพร  เกตานนท์ แนวแห่งธรรม* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นพพร  จันทรน าชู* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. นพพร  จันทรน าชู* 
3. อาจารย์ ดร. ทิพย์วรรณ  สุขใจรุ่งวัฒนา*

ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  สุวรรณธาดา 
3. อาจารย์ ดร. ทิพย์วรรณ  สุขใจรุ่งวัฒนา* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวีร์  บุญคุ้ม 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวีร์  บุญคุ้ม 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. คณิต  เขียววิชัย 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 
    6. รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์  สังข์รักษา   

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้   
       1. ข้อ 1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอน ให้ปรับข้อความจาก “เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562” เป็น “เมื่อวันที่ .............................” 
       2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “.....ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา.....” เป็น “.....ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา.....” 
       3. ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ให้ตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ทุกท่านอีกครั้งให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
       4. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข หัวข้อให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์
ข้อความจาก “ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร เมื่อ..... ”    
เป็น  “ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ปรากฏว่าไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างของหลักสูตร 
โดยเมื่อ.....”   
       5.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
           5.1 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ 
เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบุข้อมูลดังกล่าวด้วยเพ่ือ
ตรวจสอบว่าเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม่ 
     5.2  อาจารย์ล าดับที่ 1     
       5.2.1 หัวข้อ “ผลงานวิจัย”  ให้ปรับแก้เป็น “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” และให้
ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ดังนี้ 
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                        1)  ผ ล ง านล า ดั บที่  3  ใ ห้ ป รั บ แก้ รู ป แบบกา ร พิม พ์ เ ว้ น ว ร รคจาก  
“.....ยุวรี ผลพันธินและพิทักษ์ สุพรรโณภาพ.....” เป็น “.....ยุวรี ผลพันธิน และพิทักษ์ สุพรรโณภาพ.....” 
                     2) ผลงานล าดับที่ 4 ให้ระบุการพิมพ์จ านวนหน้าด้วย 
                                        3) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยเรียงปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน 
                5.2.2  หัวข้อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการ ให้ปรับแก้ดังนี้ 
           1) ผลงานล าดับที่ 1 - 6 ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “อยู่ในฐาน TCI 1” 
เป็น “(TCI 1)” 
                   2) ผลงานล าดับที่ 2 ให้ตรวจสอบการพิมพ์ ปี พ.ศ. ที่ระบุต่างกันเป็น “2560” 
และ “2559” ที่ถูกต้องเป็นปีใด และให้ปรับการพิมพ์ข้อความจาก “อยู่ในฐาน TCI 1” เป็น “(TCI 1) ” 
               3) ผลงานล าดับที่ 4 ให้ตัดออก เนื่องจาก ฐาน TCI กลุ่ม 3 ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. 
          4) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยเรียงปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้น
ก่อน 
       5.3  อาจารย์ล าดับที่ 2 
           5.3.1  หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้ปรับแก้การพิมพ์เว้นวรรค คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก จาก  
                  “กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547)  
                     บธ.ม. (บริหารงานบุคคล)มหาวิทยาลัยสยาม (2537)  
                     วทม.(สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล” 
                      เป็น 
                     “กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547)  
                       บธ.ม. (บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสยาม (2537)  
                       วทม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล”(2536) 
                             5.3.2  ให้ปรับรูปแบบการพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยเรียงปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน 
            5.3.3  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี้  
              1) ผลงานล าดับที่ 8 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก“.....
ของชุมชนกรุงเทพฯ :กรมการท่องเที่ยว.....” เป็น “.....ของชุมชน กรุงเทพฯ :กรมการท่องเที่ยว”และปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์ค าว่า “และคณะ” เป็นการระบุรายชื่อผู้ร่วมวิจัยให้ครบทุกท่าน 
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                  2) ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ล าดับที่ 10 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรค
ชื่อนามสกุล เป็น “.....และศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน. (2561).....”  
                 3) ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ล าดับที่ 11 ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค าว่า “และ
คณะ” เป็นการระบุรายชื่อผู้ร่วมวิจัยให้ครบทุกท่าน 
           5.3.4  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยแยกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเรียงปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน 
            1) ผลงานล าดับที่ 1 ให้ปรับแก้การพิมพ์เว้นวรรค จาก “.....และนรินทร์สังข์รักษา. 
(2559).....” เป็น “.....และนรินทร์ สังข์รักษา. (2559).....” 
          2) ผลงานล าดับที่  2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ จาก “.. . . . (Tourism 
Economic Review) ฉบับที่ 5.....” เป็น  “.....Tourism Economic Review ฉบับที่ 5.....” 
             3) ผลงานล าดับที่  6 ให้ปรับแก้การพิมพ์เว้นวรรค จาก “. . . . . .and 
SupapornPoumrusee. (2016)......” เป็น “......and Supaporn Poumrusee. (2016)......” และปรับแก้การ
พิมพ์จาก “.....In Silpakorn University Journal of Social Sciences,” เป็น “.....Silpakorn University 
Journal of Social Sciences,”                 
        5.3.5  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
          1) ให้ระบุหัวข้อย่อยให้ชัดเจน และเรียงปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ้นก่อน 
          2) ผลงานล าดับที่ 6 ให้ปรับรูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรจาก“นรินทร์ สังข์รักษา 
และ.....” เป็น “นรินทร์ สังข์รักษา และ.....” 
              5.3.6  ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ปรับแก้การพิมพ์
เลขรหัสรายวิชาโดยให้เรียงจากน้อยไปหามาก 
                ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
      
  3.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจาก
บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุดา  พุฒิไพโรจน์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุดา  พุฒิไพโรจน์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว  ปาณินท*์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว  ปาณินท์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาริณี  รามสูต* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาริณี  รามสูต* 
4. รองศาสตราจารย์มาลินี  ศรีสุวรรณ 4. รองศาสตราจารย์มาลินี  ศรีสุวรรณ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี  เกษมศุข 5. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี  เกษมศุข** 
6. อาจารย์ ดร. สัทธา  ปัญญาแก้ว*   6. อาจารย์ ดร. สัทธา  ปัญญาแก้ว   
7. อาจารย์นันทพล  จั่นเงิน  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล  จั่นเงิน**  
8. อาจารยอ์ดิศร  ศรีเสาวนันท์ 8. อาจารย ์ดร. อดิศร  ศรีเสาวนันท์*’** 

9. อาจารย์ ดร. ศราวุธ  เปรมใจ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ  เปรมใจ** 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลศิริ  ประจงสาร 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลศิริ  ประจงสาร 
11. อาจารย์ธนาคาร  โมกขะสมิต 11. อาจารย์ธนาคาร  โมกขะสมิต 

12. อาจารย์พัฒนปกรณ์  ลีลาพฤทธิ์ 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนปกรณ์  ลีลาพฤทธิ์** 
13. อาจารย์จีรศักดิ์  เกื้อสมบัติ 13. อาจารย์ ดร. จีรศักดิ์  เกื้อสมบัติ** 
14. อาจารย์สุคตยุติ  จารุนุช 14. อาจารย์สุคตยุติ  จารุนุช 
15. ศาสตราจารย์ ดร. วีระ  อินพันทัง 15. ศาสตราจารย์ ดร. วีระ  อินพันทัง 

16. อาจารย์เจนยุทธ  ล่อใจ 16. อาจารย์ ดร. เจนยุทธ  ล่อใจ** 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          * * หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ และ/หรือคุณวุฒิการศึกษา 
         ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้   
  1. ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ให้ตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกท่าน
อีกครั้งให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
    2. ข้อ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 8 ให้
ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เครื่องหมายดอกจันจาก “*’**” เป็น “*,**” 
  3. ระยะเวลาสัญญาจ้าง อาจารย์หลายท่านระยะเวลาสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขอให้
คณะวิชาพิจารณาตรวจสอบว่าอยู่ระหว่างการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ 
  4. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบขุ้อมูลดังกล่าวด้วยเพ่ือตรวจสอบว่า
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม่ 
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          ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.6  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
   3.6.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท ในหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อที่ 2 
การด าเนินการหลักสูตร ดังนี้ 

   แบบรายงานข้อมูลฯ (เดิม) แบบรายงานข้อมูลฯ (ใหม่) 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 
       วัน – เวลาราชการปกติ 
          นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ..........) 
  

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 
       วัน – เวลาราชการปกติ 
       นอกวัน – เวลาราชการ  
          (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. 
            วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00น.) 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
               ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยทราบ แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.6.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิต
วิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระ
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ในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท ในหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
ข้อที่ 2 การด าเนินการหลักสูตร ดังนี้ 

   แบบรายงานข้อมูลฯ (เดิม) แบบรายงานข้อมูลฯ (ใหม่) 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 
       วัน – เวลาราชการปกติ 
          นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ..........) 
  

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 
       วัน – เวลาราชการปกติ 
       นอกวัน – เวลาราชการ  
          (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. 
            วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00น.) 

    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
               ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยทราบ แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.7  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ 
โลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 
6/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก (ปกติ) แขนงด้านโลจิสติกส์และการ
จัดการโซ่อุปทาน จ านวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
   619 417  การยศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
              (Ergonomics for Management Engineering and Logistics) 
        ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
       1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเนื่องจากไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ให้ปรับแก้ให้ถูกต้องและให้ตรวจสอบว่าการเสนอปรับปรุงดังกล่าวเป็น
การเพ่ิมรายวิชาหรือเป็นการเปิดรายวิชาใหม่ หากเป็นการเพ่ิมรายวิชาไม่ต้องแนบข้อมูล Curriculum Mapping 
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       2. ภาคผนวก ให้ปรับแก้จาก “ภาคผนวก” เป็น “ภาคผนวกค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ” และให้
ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษในภาคผนวกให้ถูกต้อง 
       ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
ต่อไป 
    
 3.8  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
คณะอักษรศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็น
ต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สุธีรา  อภิญญาเวศพร*  

เทียนเจลี้* 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์* 
2. อาจารย์เพชรดา  ชุนอ่อน* 2. อาจารย์เพชรดา  ชุนอ่อน* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สุรวัฒน์  ทาสุคนธ์   3. อาจารย์ ดร. พิภู  บุษบก   
4. อาจารย์ตวงทิพย์  พรมเขต 4. อาจารย์ตวงทิพย์  พรมเขต 
5. อาจารย์สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม 5. อาจารย์ ดร. รัชตพงศ์  มะลิทอง 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. ข้อ 1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจาก ให้ปรับเป็นข้อความจาก 
“ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เป็น “ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” 
  2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  
    2.1 ให้ตัดข้อความที่ระบุว่า “ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชานาฎยสังคีต” ออก 
    2.2 ให้ทบทวนการปรับอาจารย์ล าดับที่ 3 ที่ระบุว่าเนื่องจากเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้
อาจารย์สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ถึงปี พ.ศ. 2564    
   3.  ข้อ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ล าดับที่ 2 ให้
ตรวจสอบการระบุค าน าหน้าชื่อ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ที่ระบุเป็น  
“อาจารย์ ดร.” 



21 

 

 

 

     4.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                      4.1  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบขุ้อมูลดังกล่าวด้วยเพ่ือตรวจสอบว่า
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม่   
      4.2 อาจารย์ล าดับที่ 1 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานล าดับที่ 1 ให้ตรวจสอบการพิมพ์
ข้อความที่ระบุ “(พ.ศ. 2559-2560) ว่าถูกต้องหรือไม่ และให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์หัวข้อหน้าที่ 6 จาก 
“บทความในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมระดับชาติ”  เป็น “Proceedings”   
      4.3 อาจารย์ล าดับที่ 3 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้ระบุเลขหน้าด้วย และให้ทบทวนว่าที่
ถูกต้องอยู่ภายใต้หัวข้อผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือไม่ 
              ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
   
  3.9  คณะอักษรศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
   3.9.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี  
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุลีพร  วิรุณหะ* - 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์*

ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  สุวรรณธาดา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์

ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  สุวรรณธาดา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พวงทิพย์  เกียรติสหกุล 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พวงทิพย์  เกียรติสหกุล* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คัททิยากร  ศศิธรามาศ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คัททิยากร  ศศิธรามาศ* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
            ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
       1.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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     1.1  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ 
เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบุข้อมูลดังกล่าวด้วยเพ่ือ
ตรวจสอบว่าเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม่ 
     1.2  อาจารย์ล าดับที่ 2  
           1.2.1 ให้ตรวจสอบการระบุผลงานในหัวข้อ Proceedings ว่าถูกต้องสอดคล้องกับ
หัวข้อหรือไม่  
                           1.2.2 บทความทางวิชาการล าดับสุดท้าย ให้ปรับแก้การพิมพ์ปี  พ.ศ.  จาก  
“29,1 2016.11-14.” เป็น “29,1 (2016).11-14.” และให้ระบุฐานข้อมูลของวารสารด้วย 
                   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.9.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี  
พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุลีพร  วิรุณหะ* - 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์*

ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  สุวรรณธาดา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์

ศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  สุวรรณธาดา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พวงทิพย์  เกียรติสหกุล 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พวงทิพย์  เกียรติสหกุล* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คัททิยากร  ศศิธรามาศ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คัททิยากร  ศศิธรามาศ* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
            ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
        1. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     1.1  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ 
เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบุข้อมูลดังกล่าวด้วยเพ่ือ
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ตรวจสอบว่าเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม่ 
     1.2  อาจารย์ล าดับที่ 2  
           1.2.1 ให้ตรวจสอบการระบุผลงานในหัวข้อ Proceedings ว่าถูกต้องสอดคล้องกับ
หัวข้อหรือไม่  
                           1.2.2 บทความทางวิชาการล าดับสุดท้าย ให้ปรับแก้การพิมพ์ปี  พ.ศ.  จาก  
“29,1 2016.11-14.” เป็น “29,1 (2016).11-14.” และให้ระบุฐานข้อมูลของวารสารด้วย 
                  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.10  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559   
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
14/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง
แก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพัชร์  อภิวัฒน์ไพศาล* 1. อาจารย์มารุต  มกรเสน* 
2. อาจารย์บุณยวีร์  เลิศลอยกุลชัย* 2. อาจารย์บุณยวีร์  เลิศลอยกุลชัย* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์  หอมสุด 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์  หอมสุด 
4. อาจารย์ศรายุทธ์  ยิ้มเรือน 4. อาจารย์ศรายุทธ์  ยิ้มเรือน 
5. อาจารย์คงฤทธิ์  ธานีรณานนท์ 5. อาจารย์คงฤทธิ์  ธานีรณานนท์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตารางรายละเอียดข้อมูล
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบระยะเวลาสัญญาจ้าง เนื่องจากอาจารย์หลายท่าน
ระยะเวลาสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขอให้คณะวิชาพิจารณาตรวจสอบว่าอยู่ระหว่างการต่อสัญญา
จ้างหรือไม ่
  ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ที่พิจารณา 
 4.1 (ร่าง) เกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Professional Standards Framework for Teaching and 
Learning) และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Professional Standards Framework for Teaching and Learning) 
  ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอ (ร่าง) เกณฑ์และแนวปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ( SU 
Professional Standards Framework for Teaching and Learning) และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Professional Standards 
Framework for Teaching and Learning) มาให้มหาวิทยาลัยพิจารณานั้น  
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง)ฯ ดังกล่าวข้างต้น  โดยมอบหมายให้
ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาฯ น าเสนอที่มาในการด าเนินการจัดท า (ร่าง) เกณฑ์และแนวปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU 
Professional Standards Framework for Teaching and Learning) และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Professional Standards 
Framework for Teaching and Learning) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยด าเนินการสืบเนื่องมาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) 
ได้จัดท าแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน Professional Standard 
Framework หรือ PSF เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งก าลังจะ
ประกาศใช้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. องคค์วามรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ  
1) ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาของตน 
2) ความรู้ในศาสตร์การสอนและการเรียนรู้  

  2. สมรรถนะ (Competencies) สมรรถนะของอาจารย์ในเรื่องการเรียนการสอน ที่ไม่ใช่เเค่มีความรู้ 
เเต่ต้องท าเป็น เเละปฏิบัติให้เห็นได้ด้วย ประกอบด้วย 4 มิติ 

1) ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้ขอ้มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 

  3. ค่านิยม (Value) ประกอบด้วย 2 มิติ คือ 
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1) คุณคา่ในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) ธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ 

  โดยคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละองค์ประกอบนั้น ก าหนดระดับของอาจารย์ตามกรอบ
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน จ านวน 4 ระดับ ดังนี้  

1) ระดับท่ี 1 อาจารย์รุ่นใหม่ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและประยุกต์ใช้ได ้มีความรู้
ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้น สามารถออกแบบกิจกรรม จัดบรรยากาศ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ 
โดยค านึงถึงผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนน าผลประเมิน
มาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร 

2) ระดับที่ 2 อาจารย์ เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 1 ที่มีความรู้ลึกในศาสตร์
ของตน และติตตามความก้าวหน้าของความรู้ในศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้ 
สามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ก ากับดูแลและติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้
ค าปรึกษาชี้แนะแก่เพ่ือนอาจารย์ในศาสตร์ได้ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
ภายในองค์กร 

3) ระดับที่ 3 อาจารย์อาวุโส เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 2 ที่เชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงและผู้ชี้แนะในระดับองค์กรด้านการจัดการเรียนรู้ และนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

4) ระดับที่ 4 อาจารย์อาวุโสเชี่ยวชาญ เป็นผู้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับที่ 3 ที่ เป็น
ผู้น าในศาสตร์ของตน ศาสตร์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก
องค์กร มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการเรียนรู้ในระดับชาติ 
และนานาชาติ เป็นผู้น าเชิงนโยบายด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
  โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ สนับสนุนเรื่องต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ และเป็นทางเลือกที่ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านการสอน  ในขณะนี้ทาง
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือร่วมกันร่างเกณฑ์และแนวปฏิบัติ และกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
ด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนประกาศใช้แนวทางดังกล่าว และ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการต่อไป  
  ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอข้อคิดเห็น และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
  1. ตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Professional Standards Framework for Teaching and Learning) ข้อ 6 
ความว่า “ในกรณีอาจารย์มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และยังไม่สามารถเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นใน



26 

 

 

 

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๔ (๒๓) อาจารย์ที่อยู่ในต าแหน่งดังกล่าว สามารถน าผลการประเมินตามกรอบมาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอนในระดับที่ 3 (อาจารย์อาวุโส) ขึ้นไป ให้คณะกรรมการพิจารณาอาจารย์เข้า
สู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอนเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดังกล่าวปฏิบัติงานต่อไป” นั้น อาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการ
สอนในระดับที่ 3 (อาจารย์อาวุโส) แล้ว อาจารย์สามารถน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ทดแทนการประเมินการ
สอนได้ หรือในกรณีอาจารย์ไม่สามารถยื่นขอปรับต าแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือมีผลการ
ประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ อาจารย์สามารถน าผลการประเมินตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพฯ ดังกล่าว ยื่น
ทดแทนเพื่อขยายระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไว้ก่อนได้ 
  ในการนี้ ผลการประเมินตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน จะไม่สามารถ
น ามาใช้เทียบเท่ากับต าแหน่งทางวิชาการ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้  

2. ในกรณีที่อาจารย์ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอนใน
แต่ละระดับแล้ว จะมีระยะเวลาก าหนดไว้เช่นเดียวกับเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นหรือไม่  ขณะนี้การ
ด ารงหรือการรักษาระดับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอนในแต่ละระดับ ส าหรับผู้ที่ผ่านการ
ประเมินตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอนในระดับที่ 3 (อาจารย์อาวุโส)  ไปแล้ว ยังไม่มี
การระบุเกณฑ์การเข้าสู่การประเมินตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพฯ ในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ทัง้นี้ ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาฯ ขอน าประเด็นดังกล่าวไปทบทวนอย่างละเอียดอีกครั้ง 

3. การก าหนดระดับของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอนทั้ง 4 
ระดับ ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวนการระบุรายละเอียด หรือขยายความให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น ระดับที่ 2 
ข้อความที่ระบุว่า “ให้ค าปรึกษาชี้แนะแก่เพ่ือนอาจารย์ในศาสตร์ได”้ จะมีเกณฑ์การวัดและประเมินอย่างไร  

4. ให้ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาฯ พิจารณาทบทวนเพ่ิมสาระส าคัญบางประเด็นในเกณฑ์
การประเมินเพ่ือพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน ไว้ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร กรอบมาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Professional Standards Framework for 
Teaching and Learning) พร้อมทั้งสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจจากการศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
เพ่ือประกอบการก าหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการ
เรียนการสอน และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน ที่
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 

อนึ่ง (ร่าง) เกณฑ์และแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Professional Standards Framework for Teaching and Learning) 
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และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU Professional Standards Framework for Teaching and Learning) ฉบับนี้ เป็นการร่วมกัน
เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่จะเอ้ือประโยชน์แก่อาจารย์มากที่สุด โดยจะน าเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาต่อไป  

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม สามารถแจ้งได้ที่ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมการ 
ศึกษาฯ โดยตรง 

ปิดประชุม 11.50 น.           
          
         นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
         นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
         นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 
         นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาวน้ าอ้อย  เดชจุ้ย  
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


