
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 8/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

............................................................ 
ผู้มาประชุม  
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2.  อาจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ  
 3. อาจารย์ ดร. อริยาภรณ์  นันทิพัฒน์พฤกษา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ  
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณ ี มงคลสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
     และประกันคุณภาพการศึกษา 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 5. อาจารย์ถิรจิต  แสนพล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 6.  นางสาวชินาพัจน์ ศรีวิลัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี กรรมการ 
 7. นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ เลขานุการ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 8. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช้านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 9. นางสาวประภัสสร ถวายนลิ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference  
 1.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นพดล  ชุมชอบ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป รองประธานกรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐญิา  ค้าผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
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 7. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กรกช  ชั นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน  กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา    
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
 10.  อาจารย์ ดร. ภมร  ศิลาพันธ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ    
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์  ทนุผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 12. อาจารย์ ดร. ธนวดี  พรหมจันทร์    อาจารย์ประจ้า กรรมการ 
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 13. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ้านวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ  
 14. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์ ดร. อาคีรัต  อับดุลกาเดร์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
     คณะอักษรศาสตร์ 
 2. นางสาวจิราวรรณ  จานทอง   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
     กองประกันคุณภาพการศึกษา 
  

เปิดประชุมเวลา  9.35  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

 1. ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

 2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบ 
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  1) ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ซึ่งทางเครือข่ายได้จัด
ให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอดุมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้
ส่งโครงการเข้าร่วม ดังนี  คณะศึกษาศาสตร์ จ้านวน 2 โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ้านวน 2 โครงการ และคณะวิทยาศาสตร์ จ้านวน 1 โครงการ ปรากฏว่ามีคณะที่แสดงผลงานชี แจงโครงการเพียง
แค่โครงการเดียว จึงฝากคณะวิชาติดตามหากมีการเสนอโครงการแล้ว  
  2) การพัฒนาวิธีการรับนักศึกษา เพื่อให้การด้าเนินการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิผลที่ดี จึงได้ก้าหนดจัดการบรรยายโดยเชิญวิทยากรจาก ทปอ. ในวันที่ 13 กันยายน 2562 
ณ ชั นล่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 9.30 เป็นต้นไป เพ่ือให้ทราบกลยุทธ์ในการ
ด้าเนินการรับนักศึกษา T-CAS และน้ามาพัฒนาวิธีการรับนักศึกษาต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการ
บรรยายในวันและเวลาดังกล่าวต่อไป 
  3)  การใช้ มคอ.3 ตามแบบฟอร์ม AUN-QA ให้คณะวิชาด้าเนินการตรวจสอบหลักสูตรที่จะประเมินด้วย
เกณฑ์    AUN-QA โดยใช้แบบฟอร์มให้ถูกต้อง เนื่องจากที่ผ่านมายังพบว่าหลายคณะวิชายังใช้แบบฟอร์มเดิม 
 

 3. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แล้ว      
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไข คือ 
  ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference หน้า 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
  “7. นางสุนันทร์  ทองถนอม นักวิชาการศึกษาช้านาญการ   กรรมการ 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  9. นางสาวยุวดี  เพ็ชรประไพ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   กรรมการ 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
  เป็น 
  “7. นางสุนันทร์  ทองถนอม นักวิชาการศึกษาช้านาญการ   กรรมการ 
      แทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  9. นางสาวยุวดี  เพ็ชรประไพ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   กรรมการ 
      แทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
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 4. หลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องจากส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผ่านระบบ 
CHECO (CHE Curriculum Online) แล้ว ดังนี  

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
3) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
4) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2561) 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
6) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
7) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่          

พ.ศ. 2561) 
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
 5. คณะอักษรศาสตร์ ขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความคณะอักษรศาสตร์ เลขที่ อว 8611/003394 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากพิมพ์
ตัวเลขในวงเล็บหลังจ้านวนหน่วยกิตคลาดเคลื่อนในรายวิชา 412 245 ภาษาอังกฤษส้าหรับอุตสาหกรรมบริการ ดังนี  
 

  เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

412 245  ภาษาอังกฤษส้าหรับ  2(2-0-4) 
             อุตสาหกรรมบริการ 

412 245  ภาษาอังกฤษส้าหรับ  2(1-2-3) 
             อุตสาหกรรมบริการ 

หน้า 18, 22 

และ 25 
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 6. คณะโบราณคดี ขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562) 
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความคณะโบราณคดี เลขท่ี อว 8609/1315 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เรื่อง 
ขอปรับแก้ข้อมูลคลาดเคลื่อนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม่           
พ.ศ. 2562) เนื่องจากพิมพ์เลขตัวแรกของสามหลักหลังคลาดเคลื่อน ดังนี  

  เดิม แก้ไขเป็น หมายเหตุ 

เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี  
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั นปีท่ีนักศึกษาปกติควรเรียนได้ 
   1 ระดับการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ชั นปีท่ี 1 
   2 ระดับการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ชั นปีท่ี 2 

เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี  
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั นปีท่ีนักศึกษาปกติควรเรียนได้ 
     5 ระดับการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ชั นปีท่ี 1 
     6 ระดับการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ชั นปีท่ี 2 

หน้า 13 

320 101 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา 
            (Anthropological Thoughts and Theories) 
320 102 ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา 
            (Anthropological Research Methodology) 
320 103 การเขียนและน้าเสนองานชาติพันธุ์วรรณนา 
            (Ethnographic Writing and Presentation) 
320 104 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยชุมชน 
            (Community-based Cultural Heritage   
            Management) 
320 111 ความตาย ภาวะใกล้ตาย และความโศกเศร้า 
            (Death, Dying, and Mourning) 
320 112 ตัวตน อัตลักษณ์และความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ 
            (Self, Identity, and Power Relation) 
320 113 พหุวัฒนธรรมกับชาติพันธุ์ 
            (Multiculturalism and Ethnicity) 
320 114 เพศวิถีและร่างกาย 
            (Sexuality and Bodies) 
320 115 มานุษยวิทยาว่าด้วยสังคมแห่งอนาคต 
            (Anthropology of Future Societies) 
320 116 มานุษยวิทยาโลกาภิวัตน์และข้ามพรมแดน 
            (Anthropology of Globalisation and  
            Transboundary Phenomena) 
320 117 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
            (Societies and Cultures of Southeast Asia) 

 

320 501 แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา 
            (Anthropological Thoughts and Theories) 
320 502 ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา 
            (Anthropological Research Methodology) 
320 503 การเขียนและน้าเสนองานชาติพันธุ์วรรณนา 
            (Ethnographic Writing and Presentation) 
320 504 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยชุมชน 
            (Community-based Cultural Heritage  
            Management) 
320 511 ความตาย ภาวะใกล้ตาย และความโศกเศร้า 
            (Death, Dying, and Mourning) 
320 512 ตัวตน อัตลักษณ์และความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ 
            (Self, Identity, and Power Relation) 
320 513 พหุวัฒนธรรมกับชาติพันธุ์ 
            (Multiculturalism and Ethnicity) 
320 514 เพศวิถีและร่างกาย 
            (Sexuality and Bodies) 
320 515 มานุษยวิทยาว่าด้วยสังคมแห่งอนาคต 
            (Anthropology of Future Societies) 
320 516 มานุษยวิทยาโลกาภิวัตน์และข้ามพรมแดน 
            (Anthropology of Globalisation and  
            Transboundary Phenomena) 
320 517 สังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
            (Societies and Cultures of Southeast Asia) 

 

ทุกแห่งที่

ปรากฏใน

รายละ 

เอียดของ

หลักสูตร 

(มคอ.2) 
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  เดิม แก้ไขเป็น หมายเหตุ 

320 118 ศาสนา ความเชื่อและพิธีกรรม 
            (Religion, Belief, and Ritual) 
320 119 ประเด็นร่วมสมัยในวิชามานุษยวิทยา 
            (Current Issues in Anthropology) 
320 121 การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
            (Community-Based Tourism) 
320 122 เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร 
            (Agriculture and Food Security) 
320 123 ภาพถ่าย ภาพยนตร์ และมานุษยวิทยาทางสื่อสายตา 
            (Photography, Film, and Visual Anthropology) 
320 124 มานุษยวิทยาดิจิทัล 
            (Digital Anthropology) 
320 125 มานุษยวิทยาปฏิบัติการ 
            (Practicing Anthropology) 
320 126 มานุษยวิทยาว่าด้วยความขัดแย้ง ความรุนแรง และ     
            สันติ 
            (Anthropology of Conflict, Violence, and      
            Peace) 
320 127 วิพากษ์การพัฒนา 
            (Critique of Development) 
320 128 วัฒนธรรมและสุขภาพ 
            (Culture and Health) 
320 129 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
            (Creative Economy) 
320 130 มานุษยวิทยาว่าด้วยอารมณ์ และการรับรู้ทางผัสสะ 
            (Anthropology of Emotions and the Senses) 
320 221 สัมมนาหัวข้อทางมานุษยวิทยา 
            (Seminar in Anthropology) 
320 241 วิทยานิพนธ์ 
            (Thesis) 
320 251 การค้นคว้าอิสระ 
            (Independent Study) 

320 518 ศาสนา ความเชื่อและพิธีกรรม 
            (Religion, Belief, and Ritual) 
320 519 ประเด็นร่วมสมัยในวิชามานุษยวิทยา 
            (Current Issues in Anthropology) 
320 521 การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
            (Community-Based Tourism) 
320 522 เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร 
            (Agriculture and Food Security) 
320 523 ภาพถ่าย ภาพยนตร์ และมานุษยวิทยาทางสื่อสายตา 
            (Photography, Film, and Visual Anthropology) 
320 524 มานุษยวิทยาดิจิทัล 
            (Digital Anthropology) 
320 525 มานุษยวิทยาปฏิบัติการ 
            (Practicing Anthropology) 
320 526 มานุษยวิทยาว่าด้วยความขัดแย้ง ความรุนแรง และ    
            สันติ 
            (Anthropology of Conflict, Violence, and         
            Peace) 
320 527 วิพากษ์การพัฒนา 
            (Critique of Development) 
320 528 วัฒนธรรมและสุขภาพ 
            (Culture and Health) 
320 529 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
            (Creative Economy) 
320 530 มานุษยวิทยาว่าด้วยอารมณ์ และการรับรู้ทางผัสสะ 
            (Anthropology of Emotions and the Senses) 
320 621 สัมมนาหัวข้อทางมานุษยวิทยา 
            (Seminar in Anthropology) 
320 641 วิทยานิพนธ์ 
            (Thesis) 
320 651 การค้นคว้าอิสระ 
            (Independent Study) 
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 7. ข้อมูลการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม : การบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้าน
กระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ตามที่ส้านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีบันทึก ที่ ทปอ. 62/ว 0424 ลงวันที่ 
26 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม : การ
บรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามความแจ้ง
แล้วนั น ในการนี  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดส่งข้อมูลการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม : การ
บรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา แล้ว โดยมีคณะ
วิชาที่ เกี่ยวข้องดังนี  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะอักษรศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั งนี ขอความร่วมมือจากคณะวิชาที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในระหว่างด้าเนินการโปรดเร่ง
ด้าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่รายงานข้อมูล 
 

 8. การปรับเปลี่ยนการด้าเนินการ การเสนอหลักสูตร กรณีหลักสูตรปรับปรุงระดับบัณฑิตศึกษา  
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความบัณฑิตวิทยาลัย ที่ อว 8606/2503 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
การปรับเปลี่ยนการด้าเนินการ การเสนอหลักสูตรกรณีหลักสูตรปรับปรุงระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ความเห็นชอบรายละเอียดขั นตอนการ
เสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยก้าหนดให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัยก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณานั น เพ่ือลดระยะเวลาการ
พิจารณาหลักสูตร จึงขอเสนอปรับเปลี่ยนการด้าเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงทั ง 2 กรณี คือ  
  (1) หลักสูตรปรับปรุง (การเสนอปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร) 
  (2) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (การเสนอปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร) 
จากเดิม เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
เปลี่ยนเป็น  บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเบื้องต้น และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
ทั งนี  ที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณาแล้วมี
มติเห็นชอบ 
 
 9. รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือส้าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความศูนย์บริหารจัดการศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ อว 
8603.12/0766 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพ่ือส้าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ได้ก้าหนดนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความ
พร้อมทั งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารโดยก้าหนดให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษในระดับ B2 
( Independent User) ต าม กรอบ ม าต รฐ าน  The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) และตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อส้าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 
ข้อ 3 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่จะส้าเร็จการศึกษาทุกคนต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามประกาศนี  อย่างใดอย่างหนึ่ง นั น ในการนี  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ เพ่ือส้าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ของประกาศดังกล่าว ตามข้อ 3.3 นักศึกษาที่
มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR เช่น TOEIC (Listening 
and Reading Test) , TOEFL iBT , IELTS หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยจะก้าหนด
ประกาศ ภาคการศึกษาปลาย ประจ้าปีการศึกษา 2561 จ้านวน 5 ราย (ประกอบด้วย คณะโบราณคดี 1 ราย 
คณะอักษรศาสตร์ 1 ราย และวิทยาลัยนานาชาติ 3 ราย) และนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาใน
การศึกษา 2562 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษฯ เพื่อขอยกเว้นการทดสอบแรกเข้า จ้านวน 53 ราย (ประกอบด้วย 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ราย คณะโบราณคดี 1 ราย คณะมัณฑนศิลป์ 2 ราย คณะอักษรศาสตร์ 9 ราย และ
วิทยาลัยนานาชาติ 37 ราย) รวมจ้านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั งสิ น 58 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
 10.  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอปรับแก้ข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตร        
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  รายละเอียดตามบันทึกคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ อว 8617/282 ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอปรับแก้พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์น ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากพิมพ์เลขรหัสรายวิชาบังคับก่อนคลาดเคลื่อนในรายวิชา 711 322 
ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น ้า (Aquatic Animal Propagation Laboratory) ดังนี  

  เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

711 322 ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น ้า  1(0-3-0) 
             (Aquatic Animal Propagation Laboratory) 
             วิชาบังคับก่อน : *700 321 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น ้า 
             * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

711 322 ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น ้า  1(0-3-0) 
             (Aquatic Animal Propagation Laboratory) 
             วิชาบังคับก่อน : *711 321 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น ้า 
             * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

50 
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 11.  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอปรับแก้ข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในเอกสาร สมอ.08
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  รายละเอียดตามบันทึกคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ อว 8617/285 ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอปรับแก้พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากพิมพ์ตัวเลขในวงเล็บหลังจ้านวนหน่วยกิต ในเอกสาร สมอ.08
คลาดเคลื่อนในรายวิชา 712 334 กีฏวิทยาการเกษตร (Agricultural Entomology) ดังนี  

  เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

712 334 กีฏวิทยาการเกษตร  3(3-0-6) 

           (Agricultural Entomology) 
712 334 กีฏวิทยาการเกษตร  3(2-3-4) 

           (Agricultural Entomology) 
1 

 

 12.  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอปรับแก้ข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในเอกสาร สมอ.08
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  รายละเอียดตามบันทึกคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ อว 8617/284 ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอปรับแก้พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เนื่องจากพิมพ์ตัวเลขในวงเล็บหลังจ้านวนหน่วยกิต ในเอกสาร สมอ.08
คลาดเคลื่อนในรายวิชา 712 334 กีฏวิทยาการเกษตร (Agricultural Entomology) ดังนี   

  เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

712 334 กีฏวิทยาการเกษตร  3(3-0-6) 

           (Agricultural Entomology) 
712 334 กีฏวิทยาการเกษตร  3(2-3-4) 

           (Agricultural Entomology) 

1 

712 334 กีฏวิทยาการเกษตร  3(3-2-4) 

           (Agricultural Entomology) 
712 334 กีฏวิทยาการเกษตร  3(2-3-4) 

           (Agricultural Entomology) 
3 

 

 13. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขอเชิญจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 
    ตามหนังสือโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่ ศธ 04232.18/ว 712 เรื่อง ขอเชิญจัดนิทรรศการ
แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ความว่าด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ก้าหนดจัด “นิทรรศการแนะ
แนวการศึกษาต่อและอาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ได้ศึกษาข้อมูลในการศึกษาต่อและอาชีพจากสถาบันการศึกษาโดยตรง เพ่ือประกอบการเลือกศึกษาต่อได้อย่าง
เหมาะสม ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 7.30 – 13.00 น. ณ อาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั น 3 ในการนี  
โรงเรียนใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาของท่านร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว โดยทางโรงเรียนจะจัดโต๊ะพับให้ 
จ้านวน 1 ตัว และเก้าอี  จ้านวน 3 ตัว ทั งนี ขอความอนุเคราะห์เตรียมบอร์ดส้าเร็จรูปมาเพ่ือน้าเสนอข้อมูลของ
สถาบันท่าน และกรุณาส่งแบบตอบรับการร่วมจัดนิทรรศการ ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่พิจารณา 

 3.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2559 
 คณะอักษรศาสตร์ 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ
อักษรศาสตร์ ครั งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์* 1. อาจารย์ ดร. รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์* 
2. อาจารย์ภาณุพันธ์  จันทร์เฟ่ือง 2. อาจารย์ภาณุพันธ์  จันทร์เฟ่ือง 
3. อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา 3. อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา 
4. อาจารย์ Marion Simone Claudie BELLEY  4. อาจารย์ณิชา  แย้มละม้าย 
5. อาจารย์ ดร. อนุสรณ์  ชมภูพล* 5. อาจารย์ ดร. อนุสรณ์  ชมภูพล* 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
   1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ผู้รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ปรับแก้ดังนี  
    2.1 ข้อความก่อนตารางบรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้จาก “คณะอักษรศาสตร์” เป็น คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร”  
    2.2 อาจารย์ล้าดับที่ 1 ตารางช่องอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) ให้เพ่ิมการระบุ เครื่องหมาย 
“*” (ดอกจัน) ท้ายนามสกุล 
   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร หัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้
ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ย่อหน้าตามรูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรมตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. 2559  
คณะอักษรศาสตร์ 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า
คณะอักษรศาสตร์ ครั งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็น
ต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. สุนทร  ศรีชัย* 1. อาจารย์ ดร. สุนทร  ศรีชัย* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ  บรรจงทัด* 2. อาจารย์อาภากร  หาญนภาชีวิน* 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ 3. รองศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ 
4. อาจารย์อันนา  คือเบล 4. อาจารย์อันนา  คือเบล 
5. อาจารย์พัชรศร  น้อยพันธ์ 5. อาจารย์พัชรศร  น้อยพันธ์ 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
   1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ให้ปรับแก้ข้อความ
เป็น “เริ่มใช้ตั งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป” 
   2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “อาจารย์ประจ้าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล้าดับที่ 2 สัญญาจ้างครบก้าหนด” เป็น “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร ล้าดับที่ 2 สัญญาจ้างครบก้าหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี    
พ.ศ. 2548” 
   3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ดังนี ” เป็น “ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี ” 
   4. ให้ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ล้าดับที่ 3 ว่าการระบุต้าแหน่งทางวิชาการถูกต้องหรือไม่ 
   5. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ผู้รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
   6. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงให้ปรับแก้ ดังนี  
    6.1 ข้อความก่อนตาราง ให้เพ่ิมข้อความบรรทัดที่ 3 ว่า “คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร”      
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    6.2 อาจารย์ล้าดับที่ 2 ให้ตรวจสอบสัญญาจ้างที่ระบุเป็น “18 ส.ค. 2562- 30 ก.ย. 2592” ว่ามี
สัญญาจ้างฉบับก่อนหนา้นี หรือไม่ หากมีให้ระบุด้วย ทั งนี ให้ประสานงานการระบุข้อมูลดังกล่าวกับฝ่ายเลขานุการ 
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
คณะอักษรศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
แสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ
อักษรศาสตร์ ครั งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ปรากฏในแผนการศึกษาของหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ตามรายละเอียดต่อไปนี  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับใหม่ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ้านวน

หน่วยกิต   

(บ-ป-น) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ้านวน

หน่วยกิต   

(บ-ป-น) 

410 104 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2(2-0-4) 410 104 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 

2(2-0-4) 

430 201 การแสดงเบื องต้น 2(1-2-3) 430 201 การแสดงเบื องต้น 2(1-2-3) 

430 203 บทละครและนักเขียนบทละครส้าคัญ 2(2-0-4) 430 203 บทละครและนักเขียนบทละครส้าคัญ 2(2-0-4) 

430 204 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2(2-0-4) 430 204 ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 2(2-0-4) 

430 206 สุนทรียศาสตร์กับศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 430 207 สภาพแวดล้อมทางสังคมกับศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 

 รายวิชาเอกเลือก 3  รายวิชาเอกเลือก 3 

 รายวิชาโท 6  รายวิชาโท 6 

 รวมจ านวน 19  รวมจ านวน 19 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับใหม่ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ้านวน

หน่วยกิต   

(บ-ป-น) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ้านวน

หน่วยกิต   

(บ-ป-น) 
410 105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

2(2-0-4) 410 105 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

2(2-0-4) 

430 202 การแสดงขั นสูง 2(1-2-3) 430 202 การแสดงขั นสูง 2(1-2-3) 

430 205 การวิเคราะห์บทละคร 2(2-0-4) 430 205 การวิเคราะห์บทละคร 2(2-0-4) 

430 207 สภาพแวดล้อมทางสังคมกับศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 430 206 สุนทรียศาสตร์กับศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 

430 212 การละครกับภาพยนตร์ 2(2-0-4) 430 213 วรรณกรรมกับศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 

430 214 ละครดีไวซด์ 2(1-2-3) 430 214 ละครดีไวซด์ 2(1-2-3) 

 รายวิชาเอกเลือก 3  รายวิชาเอกเลือก 3 

 รายวิชาโท 6  รายวิชาโท 6 

 รวมจ านวน 21  รวมจ านวน 21 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับใหม่ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ้านวน

หน่วยกิต   

(บ-ป-น) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ้านวน

หน่วยกิต   

(บ-ป-น) 
400 103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 2(2-0-4) 400 103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 2(2-0-4) 

430 211 ละครเชคสเปียร์ 

 

 

 

 

2(2-0-4) 430 211 ละครเชคสเปียร์ 2(2-0-4) 

430 213 วรรณกรรมกับศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 430 212 การละครกับภาพยนตร์ 2(2-0-4) 

430 215 ละครเชิงวิทยาเผ่าพันธุ์ 2(1-2-3) 430 215 ละครเชิงวิทยาเผ่าพันธุ์ 2(1-2-3) 

 รายวิชาเอกเลือก 3 430 216 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแสดงศึกษา 3(3-0-6) 

 รายวิชาโท 6  รายวิชาเอกเลือก 3 

    รายวิชาโท 6 

 รวมจ านวน 17  รวมจ านวน 20 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับใหม่ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ้านวน

หน่วยกิต   

(บ-ป-น) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ้านวน

หน่วยกิต   

(บ-ป-น) 

430 208 การเขียนบทละคร 3(3-0-6) 430 208 การเขียนบทละคร 3(3-0-6) 

430 209 การก้ากับการแสดง 3(2-2-5) 430 209 การก้ากับการแสดง 3(2-2-5) 

430 210 การวิจารณ์ทางการแสดงศึกษา 3(3-0-6) 430 210 การวิจารณ์ทางการแสดงศึกษา 3(3-0-6) 

430 216 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแสดงศึกษา 3(3-0-6) 430 217 การจัดการด้านศิลปะ 3(2-2-5) 

430 217 การจัดการด้านศิลปะ 3(2-2-5)    

 รายวิชาโท 3  รายวิชาโท 3 

 รายวิชาเลือกเสรี 3  รายวิชาเลือกเสรี 3 

 รวมจ านวน 21  รวมจ านวน 18 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
   1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนขยายความข้อความว่า “การปรับ
พื นฐานผู้เรียนให้มีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการศึกษายิ่งขึ น” ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการขอปรับแผนการเรียน 
   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ท้าอักษรตัวหนาตรงจุดที่มีการแก้ไขด้วย 
   3. ประชุมขอให้พิจารณาด้วยว่า การปรับแผนการเรียนจะกระทบกับรายวิชาบังคับก่อนด้วยหรือไม่ 
ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
   4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ผู้รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.4 บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอปิดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการ
จัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอขอปิดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
โดยมีเหตุผลในการปิดหลักสูตร คือ มีบุคลากรไม่เพียงพอในการบริหารจัดการและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรบางท่าน
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จะต้องไปเป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตรอ่ืน ปัจจุบันมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร จ้านวน 1 คน โดยขอปิดหลักสูตร
ตั งแตภ่าคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อ 8. นักศึกษาตกค้าง คณะ
มัณฑนศิลป์ได้ชี แจงว่าปัจจุบันไม่มีนักศึกษาตกค้างแล้ว จึงให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบอีกครั ง โดยหากไม่มี
นักศึกษาตกค้างแล้วให้ปรับแก้ข้อความเป็น  
   “ 8. นักศึกษาตกค้าง 
      ไม่มีนักศึกษาตกค้าง” 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.5  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559          
คณะอักษรศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ
อักษรศาสตร์ ครั งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี  
   1. วิชา 411 232 ภาษากับสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ 
     ขอปรับเปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นรายวิชาเลือก 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ขอปรับ 
411 232 ภาษากับสื่อมวลชนและ            3(3-0-6) 

             การประชาสัมพันธ์ 

             (Language in Mass Media and Public     

             Relations) 

 

411 232 ภาษาในสื่อมวลชนและ            3(3-0-6) 

             การประชาสัมพันธ์ 

             (Language in Mass Media and Public     

             Relations) 

    2.  วิชา 411 241 การเขียนส้าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 
     ขอปรับเปลี่ยนชื่อวิชาและค้าอธิบายรายวิชาเลือก 

รายวิชาเดิม รายวิชาที่ขอปรับ 
411 241 การเขียนส้าหรับสื่อสิ่งพิมพ์          3(3-0-6) 

             (Writing for Printed Media) 

             รูปแบบและกลวิธีการเขียนงานประเภทต่าง ๆ 

ในสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดท้าสื่อสิ่งพิมพ์ 

 

411 241 การเขียนส้าหรับสื่อสิ่งใหม ่        3(3-0-6) 

             (Writing for New Media) 

             รูปแบบและกลวิธีการเขียนงานประเภทต่าง ๆ 

ในสื่อใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ด้านเนื อหาและการน้าเสนอ 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ดังนี  
     1.1 ข้อ 5.1  และข้อ 5.2 ให้ปรับแก้รูปแบบการเขียนเนื อความก่อนตาราง โดยให้ตัดชื่อ
รายวิชาออกและขยายความเนื อความในบรรทัดที่ 2 ให้ชัดเจนว่าเป็นรายวิชาเลือกในหมวดใด กลุ่มวิชาใด ให้ตรง
กับท่ีระบุในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
     1.2 ให้แยกค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เป็น ภาคผนวก ไว้ท้ายแบบฟอร์ม สมอ.08 พร้อม
ทั งปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ให้เป็นนามวลี 
     1.3 ให้ท้าอักษรตัวหนาตรงจุดที่มีการปรับแก้ด้วย 
   2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ผู้รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.6  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ      
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก (กลุ่มวิชาการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสัตว์) จ้านวน 1 รายวิชา ดังนี  
   710 374  สุขอนามัยอาหาร      3(3-0-6) 
       (Food Hygiene) 
         หลักการสุขลักษณะในการผลิตอาหารที่มาจากสัตว์ โดยเน้นความส้าคัญของ

ขบวนการและขั นตอนการผลิต อุปกรณ์ สิ่งปนเปื้อน สภาพแวดล้อม การกระจายการ
ขายและการตลาด ควบคุมการผลิตและแปรรูปอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ กฎระเบียบ
การควบคุมการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานสากล            

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์รายวิชาตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยก้าหนด 
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   2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  ให้ปรับแก้เป็นรายวิชา 710 374 สุขอนามัยอาหาร (Food Hygiene) 3(3-0-6) และ
ทบทวนการระบุความรับผิดชอบในแต่ละด้านด้วยว่าถูกต้องหรือไม่  
   3. ภาคผนวก ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เครื่องหมาย
ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นรูปแบบเดียวกันกับหลักสูตรอ่ืนของคณะ และให้ทบทวนค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษซึ่งไม่สอดคล้องกับค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ทั งนี เสนอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน  
   ให้เสนอคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
         
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีพิจารณา 
 4.1  การเปิดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยส าหรับ
บุคคลทั่วไป คณะดุริยางคศาสตร์ 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การเสนอขอเปิดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยส้าหรับบุคคลทั่วไป คณะดุริยางคศาสตร์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ        
ดุริยางคศาสตร์ ครั งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 แล้ว จ้านวน 14 รายวิชา โดยให้เข้ารับการศึกษา
เป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือ ฝึกอบรมที่คณะ/ วิชาจัดขึ น ในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร     
ศิลปศาสตรบัณฑิต รายละเอียดตามที่แนบ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบในหลักการ ทั งนี  มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดท้าข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้องส้าหรับการจัดการศึกษาส้าหรับบุคคลทั่วไป   
   อนึ่ง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. ให้ตรวจสอบชื่อสาขาวิชา “ดนตรีและธุรกิจบันเทิง” ที่ถูกต้องเป็น “สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและ
บันเทิง” หรือไม ่
   2. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ในการวัดและประเมินผลการศึกษา ควรต้องพิจารณาให้เหมาะสม และ
แจ้งให้ชัดเจน โดยหากผู้เรียนประสงค์จะน้าผลการเรียนมาเทียบโอนรายวิชา และหน่วยกิตในหลักสูตรได้นั น การ
วัดผลและประเมินผลการศึกษาควรมีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรณีผู้เรียนรายวิชาในหลักสูตรปกติ 
   ให้เสนอคณะดุริยางคศาสตร์พิจารณาตามข้อสังเกตของที่ประชุม 
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 4.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขา
ศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์  
        ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ จะหมดวาระในวันที่ 
13 กันยายน 2562 นี  
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาในส่วนของกรรมการ (ผู้แทนที่คณะวิชาที่มีหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชา
นั น ๆ เป็นผู้เสนอรายชื่อ)  โดย ได้รายชื่อกรรมการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ้านวน 2 ท่าน กลุ่ม
สาขาศิลปะและการออกแบบ จ้านวน 3 ท่าน และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ จ้านวน 2 ท่าน 
  ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท้าบันทึกเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 4.3  (ร่าง) ข้อมูลแผนหลักสูตร – แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา       
2563 - 2568  
         ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอร่างข้อมูลแผนหลักสูตร – แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ้าปีการศึกษา 2563 – 2568 ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาจากทุกคณะวิชา โดยขอแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมดังนี  
  1.   หน้า 1  
    1.1 ปีการศึกษา 2565 ให้ปรับแก้จ้านวนหลักสูตรจาก “227 หลักสูตร” เป็น “228 หลักสูตร” 
และปริญญาเอก ปรับแก้จ้านวนจาก “39” และ “49”  เป็น “40” และ “50”   
     1.2 ปีการศึกษา 2566 ให้ปรับแก้จ้านวนหลักสูตรจาก “229 หลักสูตร” เป็น “230 หลักสูตร” 
และปริญญาเอก ปรับแก้จ้านวนจาก “40” และ “50”  เป็น “41” และ “51”   
    1.3 ปีการศึกษา 2567 ให้ปรับแก้จ้านวนหลักสูตรจาก “229 หลักสูตร” เป็น “230 หลักสูตร” 
และปริญญาเอก ปรับแก้จ้านวนจาก “40” และ “50”  เป็น “41” และ “51”   
    1.4 ปีการศึกษา 2568 ให้ปรับแก้จ้านวนหลักสูตรจาก “229 หลักสูตร” เป็น “230 หลักสูตร” 
  2.   หน้า 3 ปีการศึกษา 2568 ให้ปรับแก้จ้านวนหลักสูตรจาก “8 หลักสูตร” เป็น “0 หลักสูตร” 
  อนึ่ง จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่าข้อมูลจ้านวนนักศึกษาที่ปรากฏในแผนหลักสูตร – แผนการรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ้าปีการศึกษา 2563 – 2568 ไม่ตรงกับที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และคณะวิชามิได้จัดท้าแบบฟอร์มสมอ 08 เพ่ือเสนอขอปรับแผนการรับนักศึกษา
มายังมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยคณะวิชาดังนี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์บาง
สาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์บางสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บางสาขาวิชา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
   1. ขอให้คณะวิชาที่ข้อมูลจ้านวนนักศึกษาตามแผนหลักสูตร – แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ้าปีการศึกษา 2563 – 2568 ไม่ตรงกับที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตรวจสอบข้อมูล
อีกครั งและแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ 
   2. ขอให้ทุกคณะวิชาตรวจสอบข้อมูลในแผนหลักสูตร – แผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อีกครั ง หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับคณะวิชา ให้แจ้งข้อมูลมายังฝ่ายเลขานุการ  
   ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลกับคณะวิชาอีกครั ง และด้าเนินการต่อไป  
   
 4.4  กองประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561    
        ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ก้าหนดให้สถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก้าหนด และซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มี
ข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรฐาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 แล้ว ทั งนี กองประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท้าร่างตัวชี วัดที่ตอบ
ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดท้ารายงานการประเมินตนเอง ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็น
ตัวชี วัดที่ตอบผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  และตัวชี วัดผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก็บเพ่ิมเติม
ในปีการศึกษา 2562 ดังเอกสารที่แนบ  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมน้าข้อมูลตามที่กองประกันคุณภาพการศึกษาเสนอกลับไปพิจารณา และ
น้ามาหารือร่วมกันอีกครั ง ในการประชุมวาระพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 
  ที่ประชุมรับทราบ  
    
 4.5  การก าหนดรหัสหลักสูตรส าหรับ TCAS 63  
        ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประประเทศไทย (ทปอ.) ได้ก้าหนดรหัสหลักสูตรที่มีการจัดกลุ่มสาขา
ส้าหรับ  TCAS 63 โดยมีวัตถุประสงค์ของการก้าหนดรหัสหลักสูตร ดังนี  
  1. เพ่ือทราบปริมาณการผลิตบัณฑิตโดยรวมของประเทศในแต่ละกลุ่มสาขา 
  2. เพ่ือความสะดวกในการก้าหนดรูปแบบและเงื่อนไขการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตรที่เปิดรับ 
  3. เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายมิติต่อไปในอนาคต 
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  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รหัสหลักสูตรตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก้าหนด 
หากคณะวิชาใดไม่พบรหัสหลักสูตรที่ตรงหรือสอดคล้องกับหลักสูตรของคณะวิชาให้แจ้งข้อมูลมายังกองบริหารงาน
วิชาการโดยด่วนก่อน ทั งนี กองบริหารงานวิชาการจะก้าหนดรหัสหลักสูตรตามแนวทางที่ที่ประชุม ทปอ. ก้าหนด
กับหลักสูตรของคณะวิชาและจัดส่งข้อมูลไปยังทุกคณะวิชาเพ่ือตรวจสอบอีกครั ง 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.6  การก ากับติดตามรายวิชาที่ค้างส่งเกรด  
        กองบริหารงานวิชาการ ขอแจ้งข้อมูล เกรดค้างส่ง โดยแยกเป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่       
วังท่าพระ พระราชวังสนามจันทร์ สารสนเทศเพชรบุรี และรายวิชาการติดค้างค่า I ซึ่งมีผลกับการจบการศึกษา
ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   ประธานเสนอที่ประชุมทราบ โดยขอให้คณะวิชาที่เป็นเจ้าของรายวิชาเร่งก้ากับติดตามให้รายวิชา
ดังกล่าวส่งเกรดมายังกองบริหารงานวิชาการภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ทั งนี กองบริหารงานวิชาการจะได้มีการ 
update ข้อมูลและแจ้งท่ีประชุม ก.บ.ม. ทราบต่อไป 
  ที่ประชุมรับทราบ  
   

ปิดประชุม 12.35 น. 
                  
                                                                นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
         นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
         นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
   นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


