
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 7/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 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. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 6. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฏัฐิญา  ค้าผล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
 10. อาจารย์กิตติธัช  ส าเภาทอง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์  
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา อิงอาจ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 12. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ  
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี  มงคลสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 15. อาจารย์ ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคนที่ 2   กรรมการ 
     คณะวิทยาการจัดการ 
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 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์   กรรมการ 
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพร สิริวิชัย  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 18. อาจารย์ ดร. กฤษณะ เรืองฤทธิ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี   กรรมการ  
 20. นางสาวน้ าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 21. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 22. นางสาวประภัสสร ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
 23. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. นางสาวชินาพัจน์  ศรีวิลัย นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ คณะโบราณคดี 
 2. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้ลาประชุม 
 1. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ  
 

เปิดประชุมเวลา  9.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

  1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไข ดังนี้ 

   1.1 ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน้า 2 ให้ปรับแก้จาก 

    “19. นางสาวสุชานุช  คล่องใจ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 

        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

        คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร” 
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   เป็น 

   “19. นางสาวสุชานุช  คล่องใจ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 

        แทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

        คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร” 

   1.2 หน้า 22 – 23 ให้ปรับแก้ค าท่ีพิมพ์ผิดจาก “Proceeding” เป็น “Proceedings” 

  2. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกลุ่มย่อยสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
 
  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอขอปรับเปลี่ยน ปี พ.ศ. ของหลักสูตรที่ต้อง
ปรับปรุง จ านวน 2 หลักสูตร 
   รายละเอียดตามบันทึกคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ อว 8615/01659 ลงวันที่ 2 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอปรับเปลี่ยน ปี พ.ศ. ของหลักสูตรปรับปรุง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ท าให้การจัดท าร่าง
หลักสูตรล่าช้ากว่าก าหนดการที่วางไว้ จึงคาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้แล้วเสร็จทันการเปิดรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ได้ จึงมีความประสงค์ขอปรับเปลี่ยน ปี พ.ศ. ของหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 
ดังนี้ 

ล าดับ ปี พ.ศ. เดิม ปี พ.ศ. ใหม่ 

1 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

2 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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  4. สรุปข้อมูลอาจารย์เกษียณอายุ ปี 2563  
   ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปข้อมูลอาจารย์เกษียณอายุ ปี 2563 ดังนี้ 

 

ประจ ำหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ อ. นพไชย อังควัฒนะพงษ์ P  

2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1. รศ.ดร. พันธุดา พุฒิไพโรจน์ P P

2. ศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ P P

3 โบราณคดี รศ.ดร.ปรมัตถ์ ค าเอก P  

4 มัณฑนศิลป์ 1. รศ.ดร.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร
P P

2. ผศ.สุพจน์ สิงห์สาย

3. ผศ.ดร.วัฒนพันธ์ุ ครุฑะเสน P

5 อักษรศาสตร์ 1. รศ.สุวัฒนา เล่ียมประวัติ P P

2. ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม P

3. ผศ.ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร

4. รศ.ดร.ชุลีพร วิรุณหะ

6 ศึกษาศาสตร์ 1. ผศ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว
P

2. อ.ดร.จิตตรา มาคะผล

3. รศ.ดร.ศิริณา จิตต์จรัส P

4. รศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข P

5. อ.ดร.บ ารุง ช านาญเรือ P P

7 วิทยาศาสตร์ 1. รศ.ดร. สืบสกุล อยู่ยืนยง P P

2. รศ.ดร. มนัส แซ่ด่าน P P

8 เภสัชศาสตร์ ผศ.ดร. สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล
P

9

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผศ.ดร. อรุณศรี ลีจีรจ าเนียร

P P

10 ดุริยางคศาสตร์ ผศ.ดร. เอกราช เจริญนิตย์ P

11 วิทยาการจัดการ อ.วันชัย เจือบุญ P

12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อ.นฤชร สังขจันทร์

อำจำรย์
คณะ

ล ำดับ
ท่ี

ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

สรุปข้อมูลอำจำรย์เกษียณอำยุ ปี 2563
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    ทั้งนี ้ส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างขอให้
คณะวิชาตรวจสอบและก ากับดูแลในการปรับเปลี่ยนข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 ด้วย 

  5. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอแจ้งตารางการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   รายละเอียดตามบันทึกข้อความศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ 
อว 8603.12/01042 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ตารางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารโดย
ก าหนดให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ B2 (Independent User) ตามกรอบมาตรฐาน The Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดหาสื่อ และกิจกรรมเสริมเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา นั้น 
   ในการนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศข้างต้น ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ จึงขอแจ้งตารางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2563 ดังนี้ 
   1. กิจกรรม “English Clinic” : เปิดโอกาสให้นักศึกษาปรึกษาปัญหาด้านภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาว
ต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแบบตัวต่อตัว 
   2. โครงการเรื่อง Unleash English Learners’ Potential in the Digital Era (ปลดล็อกการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล) : กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษท่ีสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ผ่านการ
เรียนแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom จ านวน 6 กิจกรรม 
   3. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ SkillLane : การเรียนภาษาอังกฤษผ่านคอร์สออนไลน์ที่
นักศึกษาสามารถสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย จ านวน 7 คอร์ส โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียน
ได้ตามระดับทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) ของตนเอง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครผ่านเพจของศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยสมัครผ่านทาง Google form โดยสมัครได้เพียงคนละ 1 กิจกรรม 
ส่วนในอนาคตจะมีกิจกรรมและรับจ านวนเพ่ิมเติมตามความสนใจของผู้เรียน ทั้งด้านบันเทิง และวิชาการ ทั้งใน
ส่วนของการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และในส่วนของกิจกรรม English Clinic ขณะนี้มีจัดที่วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติให้ค าปรึกษาแบบตัวต่อตัว  
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  6. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต  
   รายละเอียดตามบันทึกข้อความศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ 
อว 8603.12/01136 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ตามที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ก าหนดนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
ความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารโดยก าหนดให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ B2 
(Independent User) ตามกรอบ มา 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 
   ในการนี้ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงขอแจ้งรายชื่อ
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ของประกาศดังกล่าว ตามข้อ 3.3 นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก
สถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เช่น TOEIC (Listening and Reading Test), TOEFL iBT, 
IELTS หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยจะก าหนดประกาศ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษฯ เพ่ือขอยกเว้นการทดสอบแรกเข้าจ านวน
ทั้งสิ้น 67 ราย ดังนี้ 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน  3 ราย 
   คณะโบราณคด ี  จ านวน  2 ราย 
   คณะมัณฑนศิลป์  จ านวน 2 ราย 
   คณะอักษรศาสตร์  จ านวน 2 ราย 
   คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน 7 ราย 
   คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 1 ราย 
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จ านวน 1 ราย 
   วิทยาลัยนานาชาติ  จ านวน 49 ราย  
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  7. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอแจ้งก าหนดวันจัดทดสอบวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยแบบทดสอบ STEP  
   รายละเอียดตามบันทึกข้อความศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ 
อว 8603.12/01137 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง ก าหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยแบบทดสอบ STEP ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและ
การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ลงวันที่ 
17 สิงหาคม 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยสนับสนุนให้นักศึกษามีสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ตั้ งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common 
European Framework of Reference for Languages) นั้น 
   ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบการก าหนดวันจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ด้วยแบบทดสอบ STEP ตามที่ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รอบการทดสอบ ก าหนดวันจัดทดสอบ STEP วิทยาเขต 

รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาที่
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563  
(ชั้นปีที่ 1) 

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 - ท่าพระ – ตลิ่งชัน 

- พระราชวังสนามจันทร์ 

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 - ท่าพระ – ตลิ่งชัน 

- พระราชวังสนามจันทร์ 

- สารสนเทศเพชรบุรี 

รอบทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา
ของนักศึ กษาที่ เ ข้ าศึ กษา ในปี
การศึกษา 2561 (ชั้นปีที่ 3) 

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 - ท่าพระ – ตลิ่งชัน 

- พระราชวังสนามจันทร์ 

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 - ท่าพระ – ตลิ่งชัน 

- พระราชวังสนามจันทร์ 

- สารสนเทศเพชรบุรี 

   ทั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอความอนุเคราะห์คณะวิชา
ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักศึกษาทราบต่อไป ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการทดสอบอยู่ที่ระดับ A1 สามารถ
ลงทะเบียนเรียน intensive course ได้ตามระยะเวลาก าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
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  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีพิจารณา 
 3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดังนี้  
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์  พรหมม ี  อนุกรรมการ 
   2. รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมินทร์  กริะวานิช  อนุกรรมการ 
   3. นาวาอากาศตรี ดร. ครองบุญ  สิงหนาท   อนุกรรมการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์  แก้วอ่อน  อนุกรรมการ 
   2. อาจารย์ ดร. โสภณ  ผู้มีจรรยา    อนุกรรมการ 
   3. อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล   อนุกรรมการ 
  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์  ชัยสุข   เลขานุการ 
   2. นางสุนันทร์  ทองถนอม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   3. นางสาวณัฏฐ์นรี  กระกรกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
  ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2565) และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
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 3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรม-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ครั้งที ่7/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้  
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์   อนุกรรมการ 
   2. ศาสตราจารย์ ดร. ประณัฐ  โพธิยะราช   อนุกรรมการ 
   3. นายกิตติพงศ์  ลิ่มสุวรรณโรจน์    อนุกรรมการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. รองศาสตราจารย์มาณพ  ปานะโปย   อนุกรรมการ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ์  อนุกรรมการ 
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนทรัพย์  ตรีภพนาถกูล  อนุกรรมการ 
  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์  ชัยสุข   เลขานุการ 
   2. นางสุนันทร์  ทองถนอม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   3. นางสุชาดา  สายสิทธิ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
  ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 
 3.3 คณะศึกษาศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร 
  3.3.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ฉบับปี  
พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
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 พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์ ดร. พรรณภัทร  ปลั่งศรีเจริญสุข* 1. อาจารย์ ดร. พรรณภัทร  ปลั่งศรีเจริญสุข* 
2. อาจารย์ ดร. จิตตรา  มาคะผล* 2. อาจารย์ ดร. จิตตรา  มาคะผล* 

3. อาจารย์ ดร. นิรุทธ์  วัฒโนภาส* 3. อาจารย์ ดร. นิรุทธ์  วัฒโนภาส* 

4. อาจารย ์ดร. นันทวัฒน์  ภัทรกรนันท์* 4. อาจารย ์ดร. พีรเทพ  รุ่งคุณากร* 
5. อาจารย์บุญมา  เขียววิชัย* 5. อาจารย์บุญมา  เขียววิชัย* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล าดับที่ 2 และ
ล าดับที่ 5 ตารางช่องสถานะ ที่ระบุว่าต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้ตรวจสอบว่ามีการต่อสัญญจ้าง
หรือไม่ หากมีให้ระบุข้อความต่อท้ายสัญญาเดิมเป็น “(อยู่ระหว่างการด าเนินการต่อสัญญาจ้าง) 
    2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     2.1 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ 
เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบุข้อมูลดั งกล่าวด้วยเพ่ือ
ตรวจสอบว่าเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม ่
     2.2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยขึ้นหน้าใหม่หัวข้อ 
      “ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
            บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ” 
      และให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นระยะบรรทัดของผลงานล าดับที่ 2 โดยไม่ต้อง
พิมพ์เว้นระยะบรรทัด 
    ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ฉบับปี  
พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
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ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563  
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา ดังนี้ 
เป้าหมายจ านวนนักศึกษาใหม่ (ตามแผนเดิม) 

 
ชั้นปีที่ 1 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ชั้นปีที่ 1 
 

40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3   40 40 40 
ชั้นปีที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 

เป้าหมายจ านวนนักศึกษาใหม่ (ที่ขอปรับแผน) 

 
ชั้นปีที่ 1 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ชั้นปีที่ 1 
 

60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   60 60 60 
ชั้นปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1. ข้อ 1. ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เป็น “กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 
    2. ข้อ 3. ให้ปรับแก้ข้อความจาก “เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนปีการศึกษา 2563” เป็น “เริ่มใช้ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2563 เป็นต้นไป” 
    3. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ข้อย่อยทื่ 3 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรค จาก 
“รายวิชาต่างๆตามหลักสูตร” เป็น “รายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร” 
    4. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็นดังนี้  
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ข้อ 5.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
   ขอปรับแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ฉบับปี  
พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (เดิม) 

 
ชั้นปีที่ 1 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ชั้นปีที่ 1 
 

40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3   40 40 40 
ชั้นปีที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 

แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (เปลี่ยนแปลงเป็น) 
 

ชั้นปีที่ 1 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ชั้นปีที่ 1 

 
40 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 2  40 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   40 60 60 
ชั้นปีที่ 4    40 60 

รวม 40 100 160 220 240 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 60 

    5. ข้อ 6. ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความ จาก “โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 
ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้” เป็น “โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ไม่กระทบ
กับโครงสร้างหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้” 
    ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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   3.3.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) ฉบับปี  
พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์ศุภกร  เจริญสุขประภา* 1. อาจารย์ศุภกร  บุญโพธิ์ทอง*,*** 

2. อาจารย์ประติมา  ธัญยบูรณ์ตระกูล* 2. อาจารย์ ดร. ประติมา  ธัญยบูรณ์ตระกูล*,** 
3. อาจารย์ฐานิศร์  เหมศาสตร์* 3. อาจารย์กฤษณวงศ์  ศิวะพราหมณ์สกุล 

4. อาจารย์ประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธินนท์* 4. อาจารย์ประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธินนท์* 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์* 
6. อาจารย์ ดร. พิสิฐ  ตั้งพรประเสริฐ 6. อาจารย์ ดร. พิสิฐ  ตั้งพรประเสริฐ* 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร  โพธิ์เงิน 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร  โพธิ์เงิน 

 8. อาจารย์ธนาเทพ  พรหมสุข 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             ** หมายถึง เพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา 
             *** หมายถึง เปลี่ยนนามสกุล 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความหมายเหตุท้ายตาราง จาก “** 
หมายถึง เพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา” เป็น “** หมายถึง ปรับคุณวุฒิทางการศึกษา” 
    2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ล าดับที่ 1 ตาราง
ช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีท่ีส าเร็จการศึกษา ทั้งช่องเดิม และช่องใหม่ คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ปรับแก้
ชื่อสาขาวิชาที่พิมพ์ผิด จาก “(มานุษยดุริยาควิทยา)” เป็น “(มานุษยดุริยางควิทยา)” 
    3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     3.1 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ 
เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบุข้อมูลดังกล่าวด้วยเพ่ือ
ตรวจสอบว่าเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม ่
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     3.2 อาจารย์ล าดับที่ 1 หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้ปรับแก้หัวข้อ เป็น 
“Proceedings” ผลงานล าดับที่ 1 ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่น าเสนอผลงาน และเลขหน้า ผลงานล าดับที่ 2 ให้ระบุ
เลขหน้าด้วย และหัวข้อผลงานสร้างรรค์ ให้ระบุเลขหน้าสูจิบัตร และวัน เดือน ปี ที่จัดแสดงผลงานด้วย 
     3.3 อาจารย์ล าดับที่ 2 หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการ
พิมพ์ย่อหน้าตามแบบบรรณานุกรม และผลงานล าดับที่ 3 บรรทัดสุดท้าย ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรตัว
เอียงเป็นตัวอักษรปกติ จาก “(TCI กลุ่ม 2)” เป็น “(TCI กลุ่ม 2)” 
     3.4 อาจารย์ล าดับที่ 3 หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้ระบุเลขหน้าและ
ฐานข้อมูลวารสารด้วย 
    ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.4 คณะศึกษาศาสตร์ ขอเสนอปรับแผนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2562  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอปรับแผนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา โครงการปกติ/โครงการพิเศษ ดังนี้ 
เป้าหมายจ านวนนักศึกษาใหม่ (ตามแผนเดิม) 

 
ชั้นปีที่ 1 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ชั้นปีที่ 1 
 

40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2  40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3   40 40 40 
ชั้นปีที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 

 

 

 

 



15 

 

เป้าหมายจ านวนนักศึกษาใหม่ (ที่ขอปรับแผน) 

 
ชั้นปีที่ 1 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ชั้นปีที่ 1 
 

60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   60 60 60 
ชั้นปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
    ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์ทราบ แล้วให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลปรับแผนหลักสูตรต่อไป 
 
  3.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี  
พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์นาตยา  อยู่คง* 1. อาจารย์นาตยา  อยู่คง* 

2. อาจารย์สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ 
3. อาจารย์ ดร. ศิบดี  นพประเสริฐ 3. อาจารย์ ดร. ศิบดี  นพประเสริฐ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์* 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา  รักยุติธรรม 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา  รักยุติธรรม 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) เนื่องด้วยคณะวิชา
ประสงค์ขอปรับแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1.1 อาจารย์ล าดับที่ 1 ปรับต าแหน่งทางวิชาการ และปรับจากเดิมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ขอปรับเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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    1.2 อาจารย์ล าดับที่ 2 เดิมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอปรับเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
    1.3 อาจารย์ล าดับที่ 3 เดิมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอปรับเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ทั้งนี้ ที่ประชุมให้แนบข้อมูลอาจารย์ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอ
ให้ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 4/2563 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 พิจารณา
เพ่ิมเติม 
    1.4 อาจารย์ล าดับที่ 4 เดิมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอปรับเป็น อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
     1.5  ให้เพ่ิมการระบุหมายเหตุท้ายตาราง เป็น  
     “หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                          ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ” 
    2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
     2.1 หัวเรื่อง บรรทัดที่ 3 ให้เพิ่มข้อความ เป็น “คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”  
     2.2 หัวตาราง ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็นอักษรตัวหนาในทุกหน้า 
   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   3.1 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบุข้อมูลดังกล่าวด้วยเพ่ือตรวจสอบว่า
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม ่
   3.2 ให้ปรับแก้การพิมพ์ค าว่า “Proceeding” เป็น “Proceedings” 
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559  
คณะอักษรศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
อักษรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 
 



17 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา* 
2. อาจารย์ ดร. ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ 2. อาจารย์ ดร. ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิเศก  ปั้นสุวรรณ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิเศก  ปั้นสุวรรณ 

4. อาจารย์ ดร. สมคิด  ภูมิโคกรักษ์* 4. อาจารย์ ดร. สมคิด  ภูมิโคกรักษ์* 
5. อาจารย์ ดร. สุรีพร  จรุงธนะกิจ 5. อาจารย์ ดร. ศุภฤกษ์  โออินทร์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 2 พฤจิกายน 2559 ให้ปรับแก้ เป็น “หลักสูตรฉบับดังกล่าวได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอน
จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤจิกายน 2559” 
   2. ข้อ 3. หลักสูตรปรับแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “กรกฏาคม” เป็น 
“กรกฎาคม” 
    3. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
     3.1 หัวเรื่อง บรรทัดที่ 3 ให้เพ่ิมข้อความ เป็น “คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”  
     3.2 หัวตาราง ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็นอักษรตัวหนาในทุกหน้า 
     3.3 อาจารย์ล าดับที่ 5 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ ส าเร็จการศึกษา (ใหม่) 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ให้ตรวจสอบปีที่ส าเร็จการศึกษาที่ระบุว่า “(2553)” ซึ่งไม่สอดคล้องกับในข้อมูลประวัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ระบุเป็น “(2552)” และคุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้
ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ จาก “การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2556)” เป็น “ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)”  
   4. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   4.1 หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้ตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ที่ระบุปีที่ส าเร็จ
การศึกษาว่า “(2552)” ซึ่งไม่สอดคล้องกับตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
ที่ระบุเป็น “(2553)” ทั้งนี้ให้ปรับแกใ้ห้สอดคล้องกัน 
   4.2 หัวข้อ Proceedings ผลงานล าดับที่ 1 ให้ตรวจสอบว่าเป็นวารสารหรือไม่ หากเป็นวารสาร
ให้ระบุเลขหน้าและฐานข้อมูลวารสารและปรับหัวข้อให้ถูกต้อง  
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.7 คณะอักษรศาสตร์ ขอเสนอปรับแผนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอปรับแผนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ขอปรับการเปิดสอน จากเดิม ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2563 เป็น เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอให้ทบทวนการเปิดสอนเป็น “ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565” 
เนื่องจากเลยก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการส่งหลักสูตรที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 มายัง
มหาวิทยาลัยแล้ว  
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา 
 
  3.8 คณะอักษรศาสตร์ ขอเสนอปรับแผนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอปรับแผนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษร
ศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ขอปรับการเปิดสอน จากเดิม ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2563 เป็น เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เสนอให้ทบทวนการเปิดสอนเป็น “ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565” 
เนื่องจากเลยก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการส่งหลักสูตรที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 มายัง
มหาวิทยาลัยแล้ว  
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา 
 
  3.9 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ ว.13/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์รัตนพงศ์  คงเจริญ* 1. อาจารย์รัตนพงศ์  คงเจริญ* 
2. อาจารย์ธนิสา  อมาตยกุล สมไร่ขิง* 2. อาจารย์ธนิสา  อมาตยกุล สมไร่ขิง* 

3. อาจารน์ ดร. อริยาภรณ์  นันทิพัฒน์พฤกษา* 3. อาจารน์ ดร. อริยาภรณ์  นันทิพัฒน์พฤกษา* 

4. Miss Marie Lecocq* 4. Mr. Florain  Pollheimer* 
5. Mr. Charles Amaury Quellec* 5. Mr. Charles Amaury Quellec* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 6 โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องหมวดวิชาเฉพาะ ช่องเกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ตรวจสอบและปรับแก้จ านวนหน่วยกิตที่ระบุว่า ไม่น้อยกว่า “84” หน่วยกิต ให้ถูกต้อง
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
    2.1 อาจารย์ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 และล าดับที่ 5 ตารางช่องสถานะ ให้ตรวจสอบระยะเวลา
สัญญาจ้างว่ามีการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ กรณีที่มี ให้เพ่ิมการระบุข้อความว่า “(อยู่ในระหว่างต่อสัญญาจ้าง)” 
ต่อท้ายด้วย 
    2.2 อาจารย์ล าดับที่ 4 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา ให้
ตรวจสอบการระบุข้อมูลคุณวุฒิ ว่ามีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้วยหรือไม่ ทั้งนี้  ให้ปรับแก้ในข้อมูลประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนให้
สอดคล้องกันด้วย 
   ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

  3.10 วิทยาลัยนานาชาติ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบส่ือสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยนานาชาติ ตามบันทึก   
วิทยาลัยนานาชาติ ที่ อว 8620/2273 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทุมทอง  ไตรรัตน์ อนุกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร. วรพจน์  ส่งเจริญ  อนุกรรมการ 
3. นายพิศุทธิ์  วิเศษสิงห์   อนุกรรมการ 
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   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย์นันท์ภัสกร  ล่ าภากร  อนุกรรมการ 
2. อาจารย์ Gabriel  Camelin  อนุกรรมการ 

   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    นางสาวริญญารัตน์  วงศ์ฐิติภัทร์    
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. รายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร หัวตาราง ให้ปรับแก้
ข้อความจาก “หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
   2. รายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ 
2 ตารางช่องคุณวุฒิ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ให้ปรับแก้การระบุข้อมูลจาก “D.F.A Chulalongkorn University 
(2017)” เป็น “D.F.A. Chulalongkorn University, Thailand (2017)” 
   ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) วิทยาลัยนานาชาติ และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 

  3.11 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2561  
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชา
เลือก จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 213 182 ภาพประกอบ (Illustration) 2(1-2-3)  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 3 ระยะเวลาที่ขอเริ่มใช้การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ปรับแก้จาก “เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป” เป็น “เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป” 
   2. ข้อ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข ขอเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา ให้
ทบทวนการระบุหมวดวิชา ให้สอดคล้องกับในโครงสร้างหลักสูตรฉบับที่ขอปรับแก้ 
   3. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบข้อความว่า “uses free technique” กับ “using 
free technique” ทั้งนี้ เสนอให้เลือกใช้เพียงประโยคใดประโยคหนึ่งที่สอดคล้องกับค าอธิบายรายรายวิชา
ภาษาไทย และให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชา โดยให้เขียนในรูปนามวลี  
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   ให้เสนอคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.12 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับแก้ค าทับ
ศัพท์ให้เป็นไปตามศัพท์บัญญัติส านักงานราชบัณฑิตยสภา ดังนี้ 

รายละเอียดที่ขอปรับแก้ (เดิม) รายละเอียดที่ขอปรับแก้ (ใหม่) 
700 241 ห้องสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย 2(1-3-2) 
(Digital Library and Information for Research) 

700 241 ห้องสมุดดิจิทลัและสารสนเทศเพื่อการวิจยั 2(1-3-2) 
(Digital Library and Information for Research) 

700 241 ห้องสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย 2(1-3-2) 
(Digital Library and Information for Research) 

การค้นหาข้อมูลผ่านระบบห้องสมุดดิจิตอล การวางแผน 
งานวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย และจัดท ารายงาน การน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเสนอผลงานวิจัย 

Searching data from the digital libraries. Research 
planning. Research proposal and report writing. Utilization of 
computer technology in research presentation. 

700 241 ห้องสมุดดิจิทลัและสารสนเทศเพื่อการวิจยั 2(1-3-2) 
(Digital Library and Information for Research) 

การค้นหาข้อมูลผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัล การวางแผน 
งานวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย และจัดท ารายงาน การน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเสนอผลงานวิจัย 
Searching data from the digital libraries. Research planning. 
Research proposal and report writing. Utilization of computer 
technology in research presentation. 

700 241 ห้องสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย 700 241 ห้องสมุดดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย 
700 241 ห้องสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย 2(1-3-2) 700 241 ห้องสมุดดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย 2(1-3-2) 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 3 ระยะเวลาที่ขอเริ่มใช้การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ปรับแก้จาก “เดือนกรกฎาคม 2563 
เป็นต้นไป” เป็น “เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป” 
   2. ข้อ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้การระบุข้อมูลเป็นดังนี้  
   “ขอปรับแก้ชื่อรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 700 241 ห้องสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพ่ือ 
การวิจัย (Digital Library and Information for Research) ให้เป็นไปตามศัพท์บัญญัติส านักงานราชบัณฑิตย
สภา ทุกแห่งที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ดังนี้” 
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รายละเอียดที่ขอปรับแก้ (เดิม) รายละเอียดที่ขอปรับแก้ (ใหม่) 

700 241 ห้องสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย 2(1-3-2) 
(Digital Library and Information for Research) 

การค้นหาข้อมูลผ่านระบบห้องสมุด ดิจิตอล 
การวางแผนงานวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย และ
จัดท ารายงาน การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การเสนอผลงานวิจัย 

700 241 ห้องสมุดดิจิทลัและสารสนเทศเพื่อการวิจยั 2(1-3-2) 
(Digital Library and Information for Research) 

การค้นหาข้อมูลผ่านระบบห้องสมุด ดิจิทัล 
การวางแผนงานวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย และ
จัดท ารายงาน การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การเสนอผลงานวิจัย 

   3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ชื่อ – นามสกุลของอธิการบดีให้เป็นปัจจุบัน 
   ให้เสนอคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.13 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 
บัณฑิตวิทยาลัย  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ทัศนศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข 
คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

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

3. รองศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ 3. รองศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ 

4. อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน 4. อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน 
5. อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 5. อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร 

7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง 7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง 
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศรีขวัญ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศรีขวัญ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง 

11. อาจารย์ณภัทร ธรรมนิยา 11. อาจารย์ณภัทร ธรรมนิยา 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ ์ 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวัสสวัส วิสิษฐกัมพล** 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน* 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน* 
14. อาจารย์ ดร. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ 14. อาจารย์ ดร. พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ 

15. รองศาสตราจารย์ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย 15. รองศาสตราจารย์ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย 

 16. อาจารย์ ดร. ประติมา  ธันยบูรณ์ตระกูล 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ข้อ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 12 
ให้ตรวจสอบนามสกุลที่ระบุว่า “วิสิษฐกัมพล” ที่ถูกต้องเป็น “วสิษฐกัมพล” หรือไม่ และให้ปรับแก้จ านวน
เครื่องหมาย “*” (ดอกจัน) จากเดิม “**” เป็น “***” พร้อมทั้งปรับในหมายเหตุท้ายตารางให้สอดคล้องกันด้วย 
   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
    2.1 อาจารย์ล าดับที่ 7 และล าดับที่ 8 ตารางช่องสถานะ ให้ตรวจสอบระยะเวลาสัญญาจ้างว่า
มีการต่อสัญญาจ้างหรือไม่ กรณีท่ีมี ให้เพ่ิมการระบุข้อความต่อท้ายว่า “(อยู่ในระหว่างต่อสัญญาจ้าง)” ด้วย 
    2.2 อาจารย์ล าดับที่ 12 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ให้ปรับแก้จ านวน
เครื่องหมาย “*” (ดอกจัน) จากเดิม “**” เป็น “***” พร้อมทั้งปรับในหมายเหตุท้ายตารางให้สอดคล้องกันด้วย 
    2.3 อาจารย์ล าดับที่ 16 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา คุณุวฒิ
ระดับปริญญาตรี ให้ปรับแก้การระบุข้อความจาก “ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2547)” เป็น “ค.บ. (ศิลปศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)” ทั้งนี้ ให้
ปรับแก้ในข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการ
และประสบการณ์สอน หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกันด้วย 
   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียดผลงาน
วิชาการและประสบการณ์สอน  
    3.1 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบุข้อมูลดังกล่าวด้วยเพ่ือตรวจสอบว่า
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม่ 
    3.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานสร้างสรรค์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่จัด
แสดง หรือเผยแพร่ผลงาน และระบุเลขหน้าสูจิบัตรด้วย 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.14 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558 
บัณฑิตวิทยาลัย  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจาก
บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี  มานะไตรนนท์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี  มานะไตรนนท์* 
2. อาจารย์ ดร. อรรถพล  เทียนทอง* 2. อาจารย์ ดร. อรรถพล  เทียนทอง* 
3. อาจารย์ ดร. กฤติยา  เลิศชุณหะเกียรติ* 3. อาจารย์ ดร. กฤติยา  เลิศชุณหะเกียรติ* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ  แสนภูมิ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ  แสนภูมิ 
5. อาจารย์ ดร. วรางคณา  กิจพิพิธ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุณี  เกษรพิกุล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 6 โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์  
(มีค่าเทียบเท่า) ตารางช่องเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ ให้ปรับแก้การระบุข้อมูลจาก “36” เป็น “ไม่น้อยกว่า 36” 
   2. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ตารางช่องสถานะ ให้ปรับแก้การ
ระบุข้อความจาก “พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่ว ......” เป็น “พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราว” ทั้งนี้ 
ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏ 
   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียดผลงาน
วิชาการและประสบการณ์สอน ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ 
เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบุข้อมูลดังกล่าวด้วยเพ่ือ
ตรวจสอบว่าเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม่ 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4 หลักสูตร  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้ 
   1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   2)  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   3) หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2560 
   ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

แบบรายงานข้อมูลฯ (เดิม) แบบรายงานข้อมูลฯ (ใหม่) 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 
  วัน – เวลาราชการปกต ิ
  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ ..........) 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 
  วัน – เวลาราชการปกต ิ
  นอกวัน – เวลาราชการ  
(วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. 
วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.) 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้   
   1. ข้อ 3 ระยะเวลาที่ขอเริ่มใช้การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้ปรับแก้จาก “เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป” เป็น “เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป” 
   2. ข้อ 4 เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้เพ่ิมการระบุเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.16 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
บัณฑิตวิทยาลัย  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 
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9 มิถุนายน 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข 
คือ ขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย จากเดิมที่ระบุว่า “จัดการเรียนการ
สอนในวันและเวลาราชการปกติ” เป็น “จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ” 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้จัดท าเป็นเอกสารการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) โดยระบุรายละเอียดการปรับแก้โดยไม่ต้องระบุว่าข้อความดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวดใด 
หรือข้อใด  
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.17 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 
คณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ขอเริ่ มใช้ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์สุบิน  ยมบ้านก้วย* 1. อาจารย์สุบิน  ยมบ้านก้วย* 
2. อาจารย์อรรฆพร  วงษ์ประดิษฐ์* 2. อาจารย์อรรฆพร  วงษ์ประดิษฐ์* 
3. อาจารย์ผกามาส  พะวงษ์* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต  จันทรวินิจ* 
4. อาจารย์ ดร. วรกฤษณ์  ศุภพร* 4. อาจารย์ ดร. วรกฤษณ์  ศุภพร* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินีนุช  สุวรรณาภชิาติ* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินีนุช  สุวรรณาภชิาติ* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1. ข้อ 6 โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ให้ตรวจสอบรายละเอียดจ านวนหน่วยกิต  
ที่ระบุว่าสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  
ก าหนดหรือไม ่
   2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียดผลงาน
วิชาการและประสบการณ์สอน ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ 
เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบุข้อมูลดังกล่าวด้วยเพ่ือ
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ตรวจสอบว่าเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม่ 
   ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.18 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559  
คณะอักษรศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์* 1. อาจารย์ ดร. นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์* 
2. อาจารย์มนทรัตม์ พิทักษ์* 2. อาจารย์มนทรัตม์ พิทักษ์* 
3. อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา 3. อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา* 
4. อาจารย์สุนทรี โชติดิลก 4. อาจารย ์ดร. สุนทรี โชติดิลก** 
5. อาจารย์วีณา วุฒิจ านงค์ 5. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะเทวิน 

 หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ** หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้   
   1. ข้อ 4 เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความเป็น “อาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ 5      
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548”  
   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
       2.1 หัวเรื่องก่อนตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง บรรทัดที่ 2 ให้
เพ่ิมค าว่า “คณะอักษรศาสตร์” ต่อท้ายด้วย 
       2.2 อาจารย์ล าดับที่ 4 ช่องสถานะให้ระบุสัญญาจ้างฉบับเดิมด้วย เนื่องจากสมอ. 08 เริ่มตั้งแต่
กรกฎาคม 2563 
   3. ข้อมลูประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี้ 
                     3.1 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพิ่มข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ที่เผยแพร่ผลงานด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้ระบุข้อมูลดังกล่าวด้วยเพื่อตรวจสอบว่าเป็นผลงานทาง
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วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามที่ระบุ
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม่ 

    3.2 อาจารย์ล าดับที่ 4 หัวข้อบทความทางวิชาการ ล าดับที่ 1 ที่ระบุว่า “หนังสือรวมบทความท่ีมี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความ ไม่ได้อยู่ในฐาน TCI” ให้ตรวจสอบว่าเป็นผลงานทางวิชาตามเกณฑ์ 
ก.พ.อ. หรือไม ่
    3.3 อาจารย์ล าดับที่ 5  
       1) หัวข้อผลงานวิจัยให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์หัวข้อจาก “ผลงานวิจัย” เป็น “ผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ”์ และผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ล าดับที่ 2 ให้ปรับการพิมพ์กั้นหน้าให้ตรงกันกับผลงานทางวิชาการล าดับที่ 1 
      2) บทความทางวิชาการ ล าดับที่ 2 และ 3 ให้ปรับหัวข้อเป็น Proceedings  
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
    
 3.19  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 2 หลักสูตร 
   3.19.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและ
วิศวกรรมพอลิเมอร์  ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์  ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563  ขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์*,** 

เทียนเจลี้* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนัชัย เลิศวิจิตรจรัส* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนัชัย เลิศวิจิตรจรัส* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สดุศิริ เหมศรี* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สดุศิริ เหมศรี* 
4. รองศาสตราจารย์มาณพ ปานะโปย 4. รองศาสตราจารย์มาณพ ปานะโปย 
5. รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี 5. รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จนัทร์ฉาย ทองปิ่น 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จนัทร์ฉาย ทองปิ่น 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์* 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร* 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาเจรา พัฒนถาบุตร 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาเจรา พัฒนถาบุตร* 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ 
12. อาจารย์ ดร. ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล 12. อาจารย์ ดร. ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
      1.  ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับการพิมพ์ข้อความจาก “.....ขอเพ่ิมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร....” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร....” 
          2.  ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับการพิมพ์ข้อความจาก “.....ขอเพ่ิมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร....” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร....” 
      3.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรวจสอบและ
ปรับแก้ ดังนี้ 
      3.1 ให้ตัดหัวข้อผลงานที่ระบุว่า “ไม่มี” ออก 
                           3.2 ผลงานทางวิชาการหัวข้อ “Proceedings” ที่ระบุฐานข้อมูลวารสารว่า (Scopus) ให้
ตรวจสอบอีกครั้งว่าผลงานดังกล่าวเป็น “Proceedings” หรือ “หนังสือรวมบทความวิจัย” หรือ “วารสารทาง
วิชาการ” 
     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
    3.19.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรม       
พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใช้ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดังนี้ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บศุรินทร์ เฆษะปะบุตร* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บศุรินทร์ เฆษะปะบุตร* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาเจรา พัฒนถาบุตร* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาเจรา พัฒนถาบุตร* 
4. รองศาสตราจารย์มาณพ ปานะโปย 4. รองศาสตราจารย์มาณพ ปานะโปย 
5. รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี 5. รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จนัทร์ฉาย ทองปิ่น 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จนัทร์ฉาย ทองปิ่น 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์   7. รองศาสตราจารย ์ดร. ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์ *,**  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนูทรัพย์ ตรีภพนาถกูล 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนูทรัพย์ ตรีภพนาถกูล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย เลิศวิจิตรจรัส 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย เลิศวิจิตรจรัส* 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดศิริ เหมศรี 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดศิริ เหมศรี* 
12. อาจารย์ ดร. ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล 12. อาจารย์ ดร. ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
      1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....ขอเพ่ิมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร....” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร....” 
      2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับการพิมพ์ข้อความจาก “.....ขอเพ่ิมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร....” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร....” 
     3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ตรวจสอบและ
ปรับแก้ ดังนี้ 
      3.1  ให้ตัดหัวข้อผลงานที่ระบุว่า “ไม่มี” ออก 
                       3.2  ผลงานทางวิชาการหัวข้อ “Proceedings” ที่ระบุฐานข้อมูลวารสารว่า (Scopus)                
ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าผลงานดังกล่าวเป็น “Proceedings” หรือ “หนังสือรวมบทความวิจัย” หรือ “วารสารทาง
วิชาการ” 
      ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.20 บัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อ
การศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560  บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์เพื่อการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยขอปิดหลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป โดยมีเหตุผลในการปิดหลักสูตร คือ จ านวนนักศึกษาน้อยมากติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมี
นักศึกษาคงค้างในหลักสูตร จ านวน 10 คน การปิดหลักสูตรไมม่ีผลกระทบกับนักศึกษาคงค้าง 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยขอให้ทางบัณฑิตวิทยาลัยก ากับและติดตามนักศึกษาให้
ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยทราบ  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป  

  3.21 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2559 
คณะอักษรศาสตร์ 

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยการเวียน จากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และขอเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
สาขาวิชาภาษาจีน 
1. อาจารย์ ดร. วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์* 1. อาจารย์ ดร. วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรูดา เซี่ยงจ๊ง 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรูดา เซี่ยงจ๊ง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ รุ่นพระแสง 3. อาจารย์ ดร. สิริวรรณ แซ่โง้ว 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

สาขาวิชาภาษาญีปุ่น 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สีลพัทธ์กุล* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สีลพัทธ์กุล* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนก รุ่งกีรติกุล 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนก รุ่งกีรติกุล 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี 

สาขาวิชาภาษาเกาหลี 7. อาจารย์ ดร. สิรินาถ ศิริรัตน์ 7. อาจารย์ ดร. สิรินาถ ศิริรัตน์ 
8. อาจารย์สุมาลี สูนจันทร์ 8. อาจารย์สุมาลี สูนจันทร์ 
9. อาจารย์อรษา สิทธิโชติอนันต์ 9. อาจารย์อรษา สิทธิโชติอนันต์ 

 หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้เพ่ิมการระบุข้อความหมายเหตุในท้ายตารางเป็น “หมายเหตุ 
* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”   
   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี้ 
      2.1 หัวเรื่องก่อนตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง บรรทัดที่ 2 ให้
เพ่ิมค าว่า “คณะอักษรศาสตร์” ต่อท้ายด้วย  
      2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับที่ 3 ให้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ระบุ
ว่า “ภาษาจีน” ซึ่งไม่ตรงกันกับในข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและ
ประสบการณ์สอน ไดร้ะบุว่า “จีนศึกษา”   
   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  
       3.1 คุณวุฒิการศึกษา ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์กั้นหน้าย่อหน้าให้ตรงกันกับหัวข้ออ่ืน 
                    3.2 คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ตรวจสอบชื่อสาขาวิชาที่ระบุ “จีนศึกษา” ว่าถูกต้อง
หรือไม่ เนื่องจากไม่สอดคล้องตรงกันกับตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงซึ่งระบุ
ว่า “ภาษาจีน”  
       3.3 ผลงานทางวิชาการ Proceedings และหัวข้อ บทความทางวิชาการ ท้ายชื่อเจ้าของประวัติ   
ให้เพ่ิมการระบุปีที่เผยแพร่ผลงานด้วย 
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีพิจารณา    
 4.1  คณะอักษรศาสตร์ ขอหารือรายละเอียดและขั้นตอนการเสนอปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการ    
ที่ปรึกษาการเงินฯ   
  ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบว่าขอน าวาระนี้ไปประชุมเป็นวาระพิเศษในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  
                 ที่ประชุมทราบ 
 
 4.2  อัตราค่าหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ พิเศษ/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้มี
ข้อเสนอแนะขอให้ทุกคณะวิชาทบทวนอัตราค่าหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต นั้น กอง
บริหารงานวิชาการได้รวบรวมข้อมูลจากคณะวิชาต่าง ๆ ตามเอกสารที่แนบ 
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  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการน าเสนอข้อมูล
เพ่ิมเติมในที่ประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  การขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิต มี Platforms ในการขับเคลือน 4 Platforms ดังนี้ 
  1. การพัฒนาระบบกลไกเพ่ือการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ซึ่ง อัตราค่าหน่วยส าหรับ
นักศึกษา จะระบุอยู่ใน Platforms นี้ 
  2. การพัฒนา Digital Platforms เ พ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาบนระบบคลั งหน่วยกิต 
ประกอบด้วย เรื่องของการสร้างฐานข้อมูล สร้างเว็ปไซต์การรับสมัครนักศึกษา การบันทึกเกรด 
  3. การพัฒนาหลักสูตร Non-degree ที่ตอบโจทย์ ประกอบด้วย เรื่องของการพัฒนาอาจารย์ในการ
สร้างหลักสูตรระยะสั้น  วิธีการวัดและวิธีการประเมินผล 
  4. การส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
   โดยจะมีการด าเนินการคู่ขนานกับไปทั้ง 4 Platforms ในการนี้ขอท าความเข้าใจให้ตรงกันในการ
ก าหนดอัตราค่าหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตตามท่ีแต่ละคณะวิชาเสนอมาดังนี้ 

คณะวิชา ระดับการศึกษา อัตราค่าธรรมเนียม 
คิดเป็น ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ P P P ต่อหน่วยกิต 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร์ P P  ต่อหน่วยกิต 
3. โบราณคด ี P P P ต่อหน่วยกิต 
4. มัณฑนศิลป์ P P P ต่อหน่วยกิต 
5. อักษรศาสตร์ P P P ต่อหน่วยกิต 
6. ศึกษาศาสตร์ P P P ต่อหน่วยกิต 
7. วิทยาศาสตร์ P   ต่อหน่วยกิต 
8. เภสัชศาสตร์ P   ต่อหน่วยกิต 
9. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม P P P ต่อหน่วยกิต 
10. ดุริยางคศาสตร์ P   ต่อหน่วยกิต 
11. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร P P P ต่อหน่วยกิต 
12. วิทยาการจัดการ P P P ต่อหน่วยกิต 
13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร P   ต่อหน่วยกิต 
14. วิทยาลัยนานาชาติ P P  ต่อหน่วยกิต 

ทั้งนี้ ในภาพรวมอัตราค่าหน่วยกิตที่แต่ละคณะวิชาเสนอมานั้นไม่สามารถกรุ๊ปรวมได้ จึงขอน าข้อมูลที่ได้รับจาก
คณะวิชาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป  
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  อนึ่ง ส าหรับค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยนั้น จะมีการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาต่อไป แนวโน้มอาจเป็นในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ 
  ในการนี้ประธานเสนอให้ผู้ช่วยอธิการบดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับสถาบันการศึกษาที่มีการจัดท า
ระบบคลังหน่วยกิต อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ภาคเอกชน อาทิ KBank, SCG, SkillLane 
เป็นต้น 
  ทั้งนี้ได้มีการเตรียมการจัดโครงการในการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิตโดยจะเริ่มในปีงบประมาณ
หน้า ดังนี้ 
  1. สายอาจารย์ จัดอบรมกลุ่มบุคลากรท่ีจะมาเป็นผู้ออกแบบหลักสูตร 
  2. สายสนับสนุน เมื่อกฎ ระเบียบ ประกาศ เรียบร้อย จัดอบรมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติ 
  3. การพัฒนา Digital Platforms ได้เริ่มด าเนินการบ้างแล้ว 
 4.3  ร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 
 กองบริหารงานวิชาการ ขอเสนอ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร  
 ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยหากคณะกรรมการมีข้อทักท้วงเพ่ิมเติม
สามารถประสานงานไปยังผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการโดยตรง เพ่ือปรับแก้และเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. 
ต่อไป 
    ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการทราบ แล้วเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ต่อไป 
 

ปิดประชุม 12.20 น. 

         นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
         นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
         นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 
         นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาวน้ าอ้อย  เดชจุ้ย 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม          
 


