
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 7/2562 

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

............................................................ 
ผู้มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
       เป็นประธานในที่ประชุม 
 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. นางสาวดลพร  นิยะวานนท์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 6. นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 7. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช้านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 8. นางสาวประภัสสร ถวายนลิ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป รองประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐญิา  ค้าผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 5. นายวัชรินทร์  แสงแก้ว   นักวิชาการศึกษา ช้านาญการ กรรมการ 
      แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  
 6. นางสายชล  เขียววิชัย   นักวิชาการศึกษา ช้านาญการพิเศษ กรรมการ 
      แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน   
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
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 7.  นางสุนันทร์  ทองถนอม   นักวิชาการศึกษา ช้านาญการ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 8. นางสาวสุชานุช  คล่องใจ    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 9. นางสาวยุวดี  เพ็ชรประไพ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 10. นางสาวเกวลี  แพ่งต่าย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน     
     คุณภาพการศึกษา      
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 11. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวจิราวรรณ  จานทอง   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
     กองประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้ลาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์  กรรมการ  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์  ทนุผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 3. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู ผู้อ้านวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
 

เปิดประชุมเวลา  9.35  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ ติดภารกิจรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในที่ประชุมแทน 
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ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แล้ว      
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไข ดังนี  
  1.1 ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference อาจารย์ล้าดับที่ 2 ให้ปรับแก้จาก “2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศุภกาญจน์ ผาทอง” เป็น “2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์ ผาทอง” 
  1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
   1.2.1 ข้อ 3. ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ดังนี  ให้ตัดการระบุข้อย่อยท่ี “4)” ที่พิมพ์เกินมาออก 
   1.2.2 ข้อ 7. การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ
ปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1 – 5 (SU TCAS) ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 5 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... โดยประมาณ
จ้าแนกตามคณะดังนี ” เป็น “..... โดยประมาณการจ้าแนกตามคณะดังนี ” และย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้
ข้อความจาก “..... และกลุ่มที่คณะมีเกิน .....” เป็น “..... และกลุ่มที่คณะต้องเยียวยา .....”  
  1.3 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีพิจารณา 
   1.3.1 วาระท่ี 3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก  
    “4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลตรวจสอบ ต้าแหน่ง ผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน”  
   เป็น  
    “4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน” 
   1.3.2 วาระที่ 3.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณพิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมไทย (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 4 ให้ปรับแก้
ข้อความจาก “..... โดยมีกสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ .....” เป็น “..... โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ .....” 
   1.3.3 วาระที่ 3.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ตารางช่องเปลี่ยนแปลง  ชื่อรายวิชา ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความว่า 
“รวมจ้านวน” ให้อยู่กึ่งกลางตาราง 
  1.4 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ที่พิจารณา 
   1.4.1 วาระที่ 4.1 (ร่าง) ค้าสั่งแต่งตั งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 
1 – 2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ฉีกค้าข้อความจาก “..... ค้าสั่งแต่งตั งผู้–ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปชุดใหม่ 
.....” เป็น “..... ค้าสั่งแต่งตั งผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไปชุดใหม่ .....” 
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   1.4.2 วาระที่ 4.4.2 (ร่าง) แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับปรับปรุงตาม
เกณฑ์ AUN-QA ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 1 – 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ 
AUN-QA .....” เป็น “..... ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ์ AUN-QA .....” 
   1.4.3 วาระที่ 4.5 ขอปรับแผนหลักสูตร – แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ้าปีการศึกษา 2557 – 2563 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “3. เสนอขอเสนอเปลี่ยนประเภทหลักสูตร จ้านวน 2 
หลักสูตร” เป็น “3. เสนอขอเปลี่ยนประเภทหลักสูตร จ้านวน 2 หลักสูตร” 
   1.4.4 วาระที่ 4.6 คณะมัณฑนศิลป์ ขอเสนอรายวิชาที่มีความจ้าเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษ
สอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562  
   1) ข้อ 1. ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... โดยให้เสนอเฉพาะรายวิชาที่จ้าเป็นยิ่งยวดที่
ต้องเชิญ .....” เป็น “..... โดยให้เสนอเฉพาะรายวิชาที่จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเชิญ .....” 
   2) ข้อ 2. ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมามีรู้ความเชี่ยวชาญ .....” 
เป็น “..... อาจารย์พิเศษที่เชิญมามีความเชี่ยวชาญ .....” 
   1.4.5 วาระที่ 4.7 แบบฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้น
วรรคข้อความจาก “มคอ. 3” และ “มคอ. 5” เป็น “มคอ.3” และ “มคอ.5”  ทุกแห่งที่ปรากฏ 
 
 2. หลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องจากส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผ่านระบบ 
CHECO (CHE Curriculum Online) แล้ว ดังนี  

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 
  1) หลักสูตรรัฐประศาสตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
  2) หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) บัณฑิตวิทยาลัย 
  3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่   
   พ.ศ. 2558) บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยขอปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ที่พิมพ์คลาดเคลื่อน  
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่  อว 
8615/02527 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากพิมพ์ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษคลาดเคลื่อนในรายวิชา 612 346 การประเมิน
ด้วยประสาทสัมผัสส้าหรับเครื่องเทศ (Sensory Evaluation for Spicos) ดังนี  
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  เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

612 346  การประเมินด้วยประสาทสัมผสัสา้หรับเครื่องเทศ  
             (Sensory Evaluation for Herbs) 

612 346  การประเมินด้วยประสาทสัมผสัสา้หรับเครื่องเทศ  
             (Sensory Evaluation for Spices) 
 

หน้า 

23,26 29 

และ 65 

 
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยขอปรับแก้ รหัสรายวิชาบังคับ
ก่อนที่พิมพ์คลาดเคลื่อน 
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เลขที่  อว 
8615/02530 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากพิมพ์รหัสวิชาบังคับก่อนคลาดเคลื่อนในรายวิชา 612 333 ปฏิบัติการวิศวกรรม
อาหาร 1(0-3-0) ดังนี  

  เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

612 333 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร   1(0-3-0)  
            วิชาบังคับก่อน : 612 331 วิศวกรรมอาหาร 1  

612 333 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร   1(0-3-0)  
            วิชาบังคับก่อน : 612 230 วิศวกรรมอาหาร 1  

หน้า 21 

และ 63 

  
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ และประกาศพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากรพ้นจากการปฏิบัติงานและเกษียณอายุ สิ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ด้วยข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในสิ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั งนี มีผู้ท้าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ในการนี ขอให้คณะวิชาด้าเนินการก้ากับดูแลในการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ต่อไป 
 
 ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 -ไม่มี- 

 

 



6 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่พิจารณา 

 3.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. 2559    

คณะอักษรศาสตร์ 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า

คณะอักษรศาสตร์ ครั งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับเปลี่ยนรายวิชาในแผนการศึกษา ข้อ 3.4 แผนการ

ศึกษารายวิชาภาษาเยอรมันของนักศึกษาวิชาเอกเยอรมัน ดังนี  

  

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับใหม ่

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ้านวน 
หน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ้านวน 
หน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

414 209 การแปลภาษาเยอรมัน 1 2(2-0-4) 414 209 การแปลภาษาเยอรมัน 1 2(2-0-4) 

414 212 การเขียนภาษาเยอรมัน
เชิงวิชาการ 

2(2-0-4) 414 211  ภาษาเยอรมันขั้นสูง 3(1-4-4) 

 รายวิชาเอกเลือก 6  รายวิชาเอกเลือก 6 
 รายวิชาโท 6  รายวิชาโท 6 

 รวมจ านวน 16  รวมจ านวน 17 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับใหม ่

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ้านวน 
หน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ้านวน 
หน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

414 210 การแปลภาษาเยอรมัน 2 2(2-0-4) 414 210 การแปลภาษาเยอรมัน 2 2(2-0-4) 

414 211 ภาษาเยอรมันขั้นสูง 3(1-4-4) 414 212  การเขียนภาษาเยอรมัน
เชิงวิชาการ 

2(2-0-4) 

414 213 หัวข้อคัดสรรทางภาษา
วรรณคดีและวัฒนธรรม
เยอรมัน 

3(3-0-6) 414 213 หัวข้อคัดสรรทางภาษา
วรรณคดีและวัฒนธรรม
เยอรมัน 

3(3-0-6) 

 รายวิชาเอกเลือก 6  รายวิชาเอกเลือก 6 

 รวมจ านวน 14  รวมจ านวน 13 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ให้
ปรับแก้เป็น “เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” 
   2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก  
    “เพ่ือให้การศึกษารายวิชาภาษาเยอรมันของนักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมัน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอปรับเปลี่ยนรายวิชาในแผนการศึกษาของชั นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2” 
    เป็น  
    “เพ่ือให้การศึกษารายวิชา 414 211 ภาษาเยรมันขั นสูง และรายวิชา 414 212 การเขียน
ภาษาเยอรมันเชิงวิชาการ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น จึงขอปรับเปลี่ยนรายวิชาในแผนการศึกษาของชั นปี
ที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2” 
   3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก  
    “ขอปรับเปลี่ยนรายวิชาในแผนการศึกษา ข้อ 3.4 แผนการศึกษารายวิชาภาษาเยอรมันของ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมัน หน้า 26 ชั นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จากรายวิชา 414 212 การเขียน
ภาษาเยอรมันเชิงวิชาการ เป็น 414 211 ภาษาเยอรมันขั นสูง และชั นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จากรายวิชา       
414 211 ภาษาเยอรมันขั นสูง เป็น 414 212 การเขียนภาษาเยอรมันเชิงวิชาการ ดังนี ” 
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    เป็น 
    “ขอปรับเปลี่ยนรายวิชาในแผนการศึกษา ข้อ 3.4 แผนการศึกษารายวิชาภาษาเยอรมันของ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมัน ดังนี ” 
   4. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยให้ข้อมูลอยู่ใน
หน้าเดียวกัน 
   5. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “ผู้รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
ฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ
วิทยาศาสตร์ ครั งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. กนก  หวลก าเนิด* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บดินทร์  ด ารงศักดิ์*

กุล*,** 2. อาจารย์ ดร. มนตรี  เอี่ยมพนากิจ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  เอี่ยมพนากิจ*,** 
3. อาจารย์ ดร. ภราดร  ภักดวีานิช* 3. อาจารย์ ดร. ภราดร  ภักดวีานิช* 
4. อาจารย์ ดร. กิตติยาพร  สิงห์สัมพันธ์*  4. อาจารย์ ดร. กิตติยาพร  สิงห์สัมพันธ์* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสาน  ปานแก้ว* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสาน  ปานแก้ว* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) และอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล้าดับที่ 2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรเป็นตัวหนา เนื่องจากปรับต้าแหน่งทาง
วิชาการ 
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   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ปรับแก้ดังนี  
    2.1 หัวตารางช่องสถานะ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จาก “พนักงาน/ลูกจ้าง (ระบุระยะเวลา
สัญญาจ้างจากปี พ.ศ.....ถึงปี พ.ศ.....)” เป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราว (ระบุระยะเวลาสัญญาจ้าง
จากปี พ.ศ.....ถึงปี พ.ศ.....)” ทั งนี ให้ปรับแก้ในทุกหน้า 
    2.2 อาจารย์ล้าดับที่ 2 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) ให้ปรับแก้รูปแบบการ
พิมพ์เป็น “2. อ. ดร. มนตรี เอี่ยมพานิช*” และช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) ให้ปรับแก้รูปแบบการ
พิมพ์เป็น “2. ผศ. ดร. มนตรี เอี่ยมพนากิจ *,**”   
   ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.3 บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร         
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดังนี  
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. อาจารย์ ดร. เวฬุรีย์  เมธาวีวินิจ   อนุกรรมการ 
    2. ดร. ศิริชัย  หวังเจริญตระกูล   อนุกรรมการ 
    3. นายสมลักษณ์  เจริญพจน์   อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมจิตร์  ชุ่มวงค์ อนุกรรมการ 
    2. อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์  จันทนมัฏฐะ  อนุกรรมการ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชฎา  บุญเต็ม  อนุกรรมการ 
   เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    1. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   อนุกรรมการและเลขานุการ 
    2. นางสาวหงสรถ  อ่วมจุก    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
    1. ให้ตรวจสอบชื่อปริญญาว่าที่ถูกต้องเป็น “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” หรือ “ศิลปมหาบัณฑิต” 
เนื่องจากชื่อปริญญาที่ปรากฏในหน้าบันทึกกับรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิมพ์ต่างกัน 
   2. เสนอให้ปรับแก้ อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย จาก “อนุกรรมการและเลขานุการ” เป็น 
“เลขานุการ” เพ่ือให้สัดส่วนอนุกรรมการภายในเท่ากับอนุกรรมการภายนอก 
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   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 
 3.4 วิทยาลัยนานาชาติ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลัยนานาชาติ ดังนี        
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรักษ์  สุเฌอ   อนุกรรมการ 
    2. อาจารย์ปิยะฉัตร  ปวงนิยม   อนุกรรมการ 
    3. นายบัณฑา  เพชรน้อย    อนุกรรมการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. อาจารย์ ดร. ปภังกร  คงมั่นวัฒนา  อนุกรรมการ 
    2. อาจารย์ ดร. อมรา  วีรวัฒน์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    1. นายประพฤติ  ศิวะยิ่งสุวรรณ์ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
    1.1 หัวเรื่องก่อนตารางบรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก  
      “คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)” เป็น “คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)” 
    1.2 ตารางช่องสาขาวิชา/รายชื่อ ให้ปรับแก้เป็น “รายชื่อ”  
    1.3 อาจารย์ล้าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิ ให้ตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่ระบุ “D.” และ
คุณวุฒิระดับปริญญาโทที่ระบุ “มธ.บ.” ว่าถูกต้องหรือไม่ 
    1.4 อาจารย์ล้าดับที่ 2 ตารางช่องคุณวุฒิ ให้ตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาโทที่ระบุ “มธ.บ.” 
ว่าถูกต้องหรือไม่ 
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   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
    2.1 หัวเรื่องก่อนตารางบรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้จาก “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม หลักสูตร)รับปรุง พ(2563 .ศ.” เป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)” 
    2.2 อาจารย์ล้าดับที่ 1 ตารางช่องรายชื่อ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “1. ดร. ปภังกร  คงมั่นวัฒนา” 
เป็น “1. อาจารย์ ดร. ปภังกร  คงมั่นวัฒนา” 
    2.3 อาจารย์ล้าดับที่ 2 ตารางช่องรายชื่อ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “2. ดร. อมรา  วีรวัฒน์” เป็น 
“2. อาจารย์ ดร. อมรา  วีระวัฒน์” 
    ทั งนี  ให้ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์คุณวุฒิการศึกษาอีกครั งให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนด 
   ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. 2563) วิทยาลัยนานาชาติ และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีพิจารณา 
 4.1 ขอปรับแก้คะแนนและเกรดของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
    ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เสนอขอปรับแก้คะแนนและ
เกรดของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ ประจ้าภาคการศึกษาปลาย             
ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากความคลาดเคลื่อนจากการกรอกคะแนนของอาจารย์ผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังนี  
   1. กลุ่ม 2109 ขอปรับแก้คะแนนและเกรดของนักศึกษา จ้านวน 2 ราย คือ 
      นางสาวศุภากร  เนียนตก  รหัสนักศึกษา 07610725 
      นายพีรพัฒน์  วงษ์ศิริ   รหัสนักศึกษา 09610506 
   2. กลุ่ม 3406 ขอปรับแก้คะแนนและเกรดของนักศึกษา จ้านวน 3 ราย คือ 
      นายเจนณรงค์  กันทะเนตร  รหัสนักศึกษา 12610607 
      นายชินภัค  เภสัชชา   รหัสนักศึกษา 12610618 
      นายศุภชัย  มีศรีสุข   รหัสนักศึกษา 12610682 
   3. กลุ่ม 3407 ขอปรับแก้คะแนนและเกรดของนักศึกษา จ้านวน 2 ราย คือ 
      นายวัชรินทร์  เรืองชูชัย  รหัสนักศึกษา 13600255 
      นางสาวจิรัฐติกานต์  พฤกษ์เย็นกรกุล รหัสนักศึกษา 13610077 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
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    ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
       ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
  ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ และเสนอ           
ที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป   
 
 4.2 (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ว่าด้วยเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 
    ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายที่จะจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและนักศึกษา    
มหาวิทยาลัยเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาหรือในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ในการนี  กองบริหารงานวิชาการขอเสนอ (ร่าง) เกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย จ้านวน 3 ฉบับ ดังนี  
   1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 
   2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 
   3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัธยาศัย       
พ.ศ. 2562 
   ทั งนี  การเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ว่าด้วยเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 
ทั ง 3 ฉบับนี  มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมส้าหรับรองรับการเข้าศึกษาของนักศึกษา 4 กลุ่ม ดังนี  
   1) เพ่ือรองรับนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สนใจได้ 
และเก็บหน่วยกิตของรายวิชาได้ตามระยะเวลาที่ก้าหนด เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 
   2) เพ่ือรองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน โดยให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่สนใจได้ และเก็บหน่วยกิตของรายวิชาได้ตามระยะเวลาที่ก้าหนด เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 
   3) เพ่ือรองรับกลุ่มวัยกลางคน หรือกลุ่มคนท้างาน โดยเป็นการเรียนรายวิชาที่สนใจ หรือจัดเป็น
หลักสูตรอบรมระยะสั น 
   4) เพ่ือรองรับกลุ่มผู้สูงวัย หรือกลุ่มคนเกษียณอายุ ที่ต้องการหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องที่ตนเองสนใจ 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ดังนี  
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  1. ข้อ 6 ข้อย่อยท่ี (3) ให้ปรับแก้ข้อความจาก  
   “ให้ส่วนงานเสนอรายวิชาของหลักสูตรการศึกษาหรือหลักสูตรฝึกอบรม คุณสมบัติและจ้านวน
ผู้เรียน รูปแบบและแผนการเรียน เกณฑ์การส้าเร็จรายวิชาหรือหลักสูตรฝึกอบรม รวมไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และให้แจ้งกองบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือประกาศก้าหนดการลงทะเบียนรายวิชาของหลักสูตรหรือหลักสูตร
ฝึกอบรม”  
   เป็น  
   “ให้ส่วนงานเสนอรายวิชาของหลักสูตรการศึกษาหรือหลักสูตรฝึกอบรม คุณสมบัติและจ้านวน
ผู้เรียน รูปแบบและแผนการเรียน เกณฑ์การส้าเร็จรายวิชาหรือหลักสูตรฝึกอบรม รวมไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ให้คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบก่อนเปิดสอน และให้แจ้งกองบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือประกาศ
ก้าหนดการลงทะเบียนรายวิชาของหลักสูตรหรือหลักสูตรฝึกอบรม” 
  2. ข้อ 11 ข้อย่อยท่ี 4 ให้ปรับแก้ข้อความจาก  
   “จ้านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561”  
   เป็น  
   “จ้านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนหน่วยกิตท่ีประกาศใช้ในภายหลัง”  
   ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการพิจารณา และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 4.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  และกองกิจการนักศึกษา        
ขอเสนอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี  
   ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ขอเสนอคุณลักษณะบัณฑิตที่   
พึงประสงคต์ามแนวทางของการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี  

“CREATIVE” 
   C ได้แก้ 4Cs:  Creativity  ความสร้างสรรค์ 
        Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ 
        Communication การสื่อสาร 
        Collaboration  การร่วมมือ 
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   Responsibility  ความรับผิดชอบ 
   Entrepreneurship  ความเป็นผู้ประกอบการ 
   Aesthetics   สุนทรียศาสตร์ 
   Technological literacy การรู้เทคโนโลยี 
   Innovation   นวัตกรรม 
   Volunteer spirit  จิตอาสา 
   Ethics   จริยธรรม 
   กองกิจการนักศึกษา ขอเสนอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ฉบับร่าง) ดังนี  
   1. ความเป็นศิลปากร (S : SELF-ESTEEM) หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้รู้จักแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีรักและสามัคคีในหมู่คณะ มีความเชื่อม่ันในตนเอง เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีภาวะ
ผู้น้า มีจิตอาสา และเคารพกติกาสังคม 
   2. คิดสร้างสรรค์และเป็นระบบ (I : INTELLIGENCE) หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการและต่อยอดองค์
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้จักแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
   3. เป็นผู้น้าทางวิชาการและวิชาชีพสู่สากล (L : LEADERSHIP) หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และมุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ทางวิชาการอย่างลึกซึ งและกว้างขวาง รอบรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการบริหารจัดการ รู้จักสื่อสารและน้าเสนอข้อมูล
ผ่านการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล สามารถน้าองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพมาบูรณาการกับการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   4. เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (P : PARTICIPATION) หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่พ่ึงต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
มีจิตสาธารณะและมีจิตส้านึกต่อสังคมในฐานะเป็นพลเมืองโลก 
   5. ตระหนักในคุณค่าศิลปะและความเป็นไทย (A : AWARENESS) หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นผู้มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและความเป็นไทย มุ่งเผยแพร่คุณค่าแห่งศิลปะและ
วัฒนธรรม และเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา      
   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
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   1. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามแนวทางของการจัดการวิชาศึกษาทั่วไป  
    1.1 Creativity ความสร้างสรรค์ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความภาษาไทยจาก “ความ
สร้างสรรค”์ เป็น “การสร้างสรรค์” 
    1.2 Collaboration การร่วมมือ ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความภาษาไทยจาก “การร่วมมือ” 
เป็น “การร่วมมือกัน” หรือ “การร่วมมือร่วมใจ” 
    1.3 Entrepreneurship ความเป็นผู้ประกอบการ  ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าครอบคลุมกับ
นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยหรือไม่ และอาจเกิดปัญหาในกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา อาทิ กลุ่ม
นักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ ที่ส่วนใหญ่ท้างานในวิชาชีพเฉพาะ เช่น ครู หรือ
นักภาษาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งท้าให้ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการ 
    1.4 Innovation นวัตกรรม ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าควรมีการเสริมสร้างในเรื่องของงานวิจัยด้วย
หรือไม ่
   2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องเป็นข้อมูล Stakeholders’ 
needs/Input ที่ใช้ในการสร้าง Program Learning Outcomes (PLOs) ของแต่ละหลักสูตร ตามแนวทาง    
AUN-QA ทั งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
   3. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ควรสั น กระชับ ชัดเจน และวัดได้ 
   4. คณะโบราณคดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  คณะอักษรศาสตร์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ เห็นด้วยกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอว่า “SILPA”             
คณะดุริยางคศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เห็นด้วยกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ศูนย์บริหารจัดการ
วิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสนอว่า “CREATIVE” ส้าหรับคณะวิชาอ่ืน ไม่ขอเสนอ
ความเห็น เนื่องจากเป็นผู้แทนกรรมการ 
   ทั งนี  จะน้าข้อมูลที่ได้รับจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาจัดท้าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อไป 
 
  4.4  การเปิดรายวิชาให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
    บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอการเปิดรายวิชาให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา            
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย 
ครั งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี  
   1. คณะอักษรศาสตร์ 
    หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
     1) รายวิชา 415 523 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย จ้านวน 3 หน่วยกิต 
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     2) รายวิชา 415 546 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีน จ้านวน 3 หน่วยกิต 
   2. คณะวิทยาศาสตร์ 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
     1) รายวิชา 511 606 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ จ้านวน 3 หน่วยกิต 
     2) รายวิชา 511 615 ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ศึกษาและการประยุกต์ จ้านวน 3 หน่วยกิต 
     3) รายวิชา 511 661 การส้ารวจเชิงคณิตศาสตร์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปเชิงตัวเลข 
จ้านวน 3 หน่วยกิต 
     4) รายวิชา 511 683 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน จ้านวน 3 หน่วยกิต 
     5) รายวิชา 511 717 นวัตกรรมส้าหรับคณิตศาสตร์ศึกษา จ้านวน 3 หน่วยกิต 
   3. คณะโบราณคดี  
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
     1) รายวิชา 335 503 ภาษาเขมรเข้มข้น จ้านวน 3 หน่วยกิต 
   4. คณะวิทยาการจัดการ 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
     1) รายวิชา 788 515 กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกค้า จ้านวน 3 หน่วยกิต 
     2) รายวิชา 788 625 การเป็นผู้ประกอบการ จ้านวน 3 หน่วยกิต 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
    ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
       ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการส้าหรับรายวิชาที่เสนอขอเปิดรายวิชาให้บุคคล
ทั่วไปเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
  อนึ่ง ส้าหรับ (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับบุคคลทั่วไป
เข้าศึกษาเป็นรายวิชาหรือเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .......... ขอให้
บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดท าประกาศให้เรียบร้อย ก่อนด้าเนินการเปิดรายวิชาให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษา 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและด้าเนินการต่อไป   
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 4.5  การเปิดรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต้น       
ปีการศึกษา 2562 
    บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอการเปิดรายวิชาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เข้าศึกษารายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า
บัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี  
   1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
     1) รายวิชา 261 414 เทคโนโลยีแบบบูรณาการส้าหรับอาคาร จ้านวน 3 หน่วยกิต 
     2) รายวิชา 261 415 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน จ้านวน 3 หน่วยกิต 
     3) รายวิชา 261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม จ้านวน 3 หน่วยกิต 
     4) รายวิชา 261 435 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม จ้านวน 3 หน่วยกิต 
   2. คณะอักษรศาสตร์ 
    หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
     1) รายวิชา 415 523 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย จ้านวน 3 หน่วยกิต 
     2) รายวิชา 415 546 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีน จ้านวน 3 หน่วยกิต 
   3. คณะวิทยาศาสตร์ 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
     1) รายวิชา 515 511 ระเบียบวิธีและการโปรแกรมทางสถิติ จ้านวน 3 หน่วยกิต 
   4. คณะวิทยาการจัดการ 
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
     1) รายวิชา 781 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จ้านวน 3 หน่วยกิต 
     2) รายวิชา 781 622 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จ้านวน          
3 หน่วยกิต 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
     1) รายวิชา 782 511 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ จ้านวน 3 หน่วยกิต 
     2) รายวิชา 782 622 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ จ้านวน 3 หน่วยกิต 
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ 
     1) รายวิชา 784 511 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จ้านวน 3 หน่วยกิต 
     2) รายวิชา 784 512 การจัดการอีเวนต์และงานเทศกาล จ้านวน 3 หน่วยกิต 
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   5. คณะโบราณคดี 
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
     1) รายวิชา 335 503 ภาษาเขมรเข้มข้น จ้านวน 3 หน่วยกิต 
     2) รายวิชา 335 511 อักขรวิทยาโบราณ จ้านวน 2 หน่วยกิต 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
    ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
       ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการส้าหรับรายวิชาที่เสนอขอเปิดรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
  อนึ่ง ส้าหรับ (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการศึกษา
โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .......... ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการ
จัดท าประกาศให้เรียบร้อย ก่อนด้าเนินการเปิดรายวิชาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและด้าเนินการต่อไป   

 
ปิดประชุมเวลา 11.05 น. 

   
            นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
            นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
            นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร  
            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


