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ผูมาประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส  

 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชาวรีย  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ 

 2.  อาจารย ดร. วรัญู  พูลสวัสดิ์   ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา กรรมการ 

 3.  ผูชวยศาสตราจารยก่ิงกาญ  สุนทรชื่น   รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดรุณ ี มงคลสวัสดิ์  รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ 

     คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัฒนพันธ  ครุฑะเสน รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป กรรมการ 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศริวิรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

 7.  ศาสตราจารย ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะอักษรศาสตร กรรมการ 

 8.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช  ชั้นจิรกุล  รองคณบดีฝายวิชาการและประกัน กรรมการ 

      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร 

 9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวูงศ  ชัยสุข   รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ  

    คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฏฐญิา  คาผล  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 

 11.  อาจารยกิตติธัช สําเภาทอง   ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 

     แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร  

 12. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เฉลิมพร  สิริวิชัย  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝายวิชาการ กรรมการ 

 13.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิญญา  อิงอาจ  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 14. อาจารย ดร. อธิกมาส  มากจุย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

 15.  อาจารย ดร. บุษริน  วงศวิวัฒนา   ผูชวยคณบดีฝายวิชาการคนท่ี 2 กรรมการ 

     คณะวิทยาการจัดการ 
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 16. อาจารย ดร. กฤษณะ  เรืองฤทธิ์    รองคณบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 

     คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 17.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภกาญจน  ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กรรมการ 

      และพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 18.  คณุชินาพัจน  ศรีวิลัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 

      แทนรองคณบดีฝายวิชาการ คณะโบราณคดี  

  19.  นางสาวน้ําออย เดชจุย   ผูชวยผูอํานวยการ กองบริหารงานวิชาการ เลขานุการ 

 20.  นางสาวอุษา  รุงเรืองวิจิตร   นักวิชาการศกึษา ชํานาญการพิเศษ  ผูชวยเลขานุการ 

      กองบริหารงานวิชาการ  

 21.  นางสาวประภัสสร ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศกึษาปฏิบัติการ  ผูชวยเลขานุการ 

     กองบริหารงานวิชาการ 

 22.  นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผูชวยเลขานุการ 

     กองบริหารงานวิชาการ   
 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

 1. นางสาวชุตินันท  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศกึษาปฏิบัติการ กองบริหารงานวิชาการ 
 

ผูลาประชุม 

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพดล  ชุมชอบ   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 

 2. นางสาวถนอมวงศ  สัมพัญู   ผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

  

เปดประชุมเวลา  9.10  น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ   

   1. ฝายเลขานุการไดเวียนรายงานการประชุม (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

แลว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบ โดยมีแกไข ดังนี้ 

   1.1 หนา 12 ขอ 8. วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตารางชอง 1. ความคืบหนาใน

การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ขอยอยที่ 1. บรรทัดที่ 7 ใหปรับแกคําที่พิมพผิดจาก “คัดรอง” เปน         

“คัดกรอง” 
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   1.2 หนา 18 ตารางชองคณะ ใหปรับแกจาก  

    “13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักศึกษาป 1 สาขานิเทศฯ onsite ที่คณะทุก

รายวิชา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการและแบบ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ onsite 7 week 

แบบ rotate ผลัดกันเขามา)”  

    เปน  

    “13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เมืองทองธานี นักศึกษา onsite 5 สัปดาห สลับกับ 

online ประกอบดวยสาขานิเทศฯ ทั้ง 4 ชั้นป สาขาออกแบบฯ และสาขาธุรกิจฯ เฉพาะชั้นปท่ี 4 เพชรบุรี สาขา

ออกแบบฯ และสาขาธุรกิจฯ ชั้นปที่ 1-3  onsite สลับกับ online อยางละ 50%)”  

   1.3 หนา 19 ขอ 13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตารางชอง 4. การชี้แจงและทําความ

เขาใจเก่ียวกับความจําเปนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน  ใหปรับแกจาก 

    “..... มีการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online สําหรับอาจารยที่สนใจ เพื่ออธิบาย

หลักการในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลแบบ Online ใหกับอาจารยที่ยังไมเขาใจ” 

    เปน 

    “..... มีการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online สําหรับอาจารยที่สนใจ เพื่ออธิบาย

หลักการในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลแบบ Online ใหกับอาจารยเพ่ือความเขาใจมากขึ้น” 

   1.4 หนา 21 ขอ 6. การเลื่อนการวิชาไปก็อยากจะใหตรงสวนของรายวิชาบังคับกอนถาเปนกรณี

ตางหลักสูตรกันก็ตอง ใหปรับแกขอความใหครบถวน เปน  

    “6. การเลื่อนรายวิชาออกไปขอใหตรวจสอบวาสงผลกระทบกับนักศึกษา หรือระบบการจัดการ

เรียนการสอนหรือไม เชน เปนรายวิชาบังคับกอนของรายวิชาในหลักสูตร หรือในหลักสูตรอ่ืนดวยหรือไม ทั้งนี้หาก

สงผลกระทบขอใหทบทวนในการปรับวิชาบังคับกอนในเอกสาร สมอ.08” 

   2. ฝายเลขานุการไดเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกลุมยอยสาขาวิทยาศาสตร ดังนี้ 

    2.1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แลว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบ โดยไมมีแกไข 

    2.2 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แลว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะ

กรรมการฯ ใหความเห็นชอบ โดยไมมีแกไข 

   3. ฝายเลขานุการไดเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกลุมยอยสาขาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร ดังนี้ 

    3.1 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แลว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบ โดยไมมีแกไข 
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    3.2 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แลว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบ โดยไมมีแกไข 

    3.3 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แลว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบ โดยไมมีแกไข 

    3.4 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แลว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบ โดยไมมีแกไข 

   4. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแกไขขอผิดพลาดในการพิมพเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 

    รายละเอียดตามบันทึกคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ อว 8615.01/5885 ลง

วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอแกไขขอผิดพลาดในการพิมพเกณฑการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เนื่องจากพิมพ

คลาดเคลื่อน ดังนี้ 

เดิม แกไขเปน หนา 

3.2.2  แผน ก แบบ ก 2 

(1)  ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ  และไดหนวยกิต รวม

ครบถวน เปนจํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต ประกอบดวย 

3.2.2  แผน ก แบบ ก 2 

(1)  ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ  และไดหนวยกิต รวม

ครบถวน เปนจํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต ประกอบดวย 

46 

(ก) วิชาบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต (ก) วิชาบังคับ จํานวน 18 หนวยกิต  

(ข) วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต (ข) วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

(ค) วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต (ค) วิทยานิพนธ มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต  
    

   5. รายงานขอมูลหลักสูตรที่ครบรอบตองปรับปรุง และเริ่มใชในปการศึกษา 2564 จํานวน 42 หลักสูตร 

ดังนี้ 

    5.1 ภารกิจหลักสูตร กองบริหารงานวิชาการ ไดรับหลักสูตรแลว จํานวน 36 หลักสูตร 

    5.2 ภารกิจหลักสูตร กองบริหารงานวิชาการ ยังไมไดรับหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ประกอบดวย 

     ระดับบัณฑิตศกึษา 

      คณะโบราณคดี 2 หลักสูตร 

      คณะมัณฑนศลิป 1 หลักสูตร 
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    5.3 หลักสูตรที่ขอปรับกอนครบวงรอบ และขอเลื่อนการปรับหลักสูตรตามวงรอบเดิม จํานวน  3 หลักสูตร 

     คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 หลักสูตร 

     คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลักสูตร 

    ท้ังนี้ ขอใหฝายเลขานุการ และคณะวิชาเจาของหลักสูตร กํากับและติดตามใหหลักสูตรสงมายัง

ภารกิจหลักสูตรโดยเรงดวน 

   6. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

    รายละเอียดตามบันทึกกองทรัพยากรมนุษย ที่ อว 8603.7/ว.1454 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ ความวา ตามประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหผูเสนอขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

     1.  ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนเองและไมลอกเลียน

ผลงานของผูอ่ืน ไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ รวมถึงไม

คัดลอกขอความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไมอางอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทําให

เขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

    2.  ตองอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดง

หลักฐานของการคนควา 

    3.  ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืนหรือสิทธิ

มนุษยชน 

    4.  ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ปราศจากอคติ และ

เสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรือเพ่ือ

กอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริงไมขยายขอคนพบ โดยปราศจากการตรวจสอบ

ยืนยันในทางวิชาการ 

    5.  ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 

    6.  หากผลงานทางวิชาการมีการใชขอมูลจากการทําการวิจัยในคนหรือสัตว ผูขอตําแหนงจะตองยื่น

หลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดําเนินการ 

    ท้ังนี้ ประธานขอความรวมมือใหทุกคณะวิชารวมกันเฝาระวัง และกํากับดูแลมใิหเกิดประเด็นสุมเสี่ยง

เก่ียวกับเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ อาทิ การไมอางอิงแหลงที่มาขอมูลของผลงานทางวิชาการ 

การคัดลอกขอความจากผลงานเดิมของตนเองโดยไมอางอิงผลงานเดิม การนําผลงานเดิมของตนเองในเรื่อง
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เดียวกันไปเผยแพรในวารสารทางวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม หรือ

ลิขสิทธิ์ของการนํารูปภาพมาใชเพื่อการอางอิง เปนตน กอนเสนอผลงานเพ่ือพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ

มายังมหาวิทยาลัย 

   ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 

 ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่พิจารณา 

  3.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ฉบับป พ.ศ. 2560 

คณะศึกษาศาสตร 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรการกีฬา ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. อาจารย ดร. วรรณวิสา  บุญมาก* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณวิสา  บุญมาก*,** 

2. อาจารย ดร. คุณัตว  พิธพรชัยกุล* 2. อาจารย ดร. คุณัตว  พิธพรชัยกุล* 

3. อาจารน ดร. ธิติ  ญานปรีชาเศรษฐ* 3. อาจารน ดร. ธิติ  ญานปรีชาเศรษฐ* 

4. อาจารยนรินทรา  จันทศร* 4. อาจารยนรินทรา  จันทศร* 

5. อาจารยอัยรัสต  แกสมาน* 5. อาจารยนภสร  นีละไพจิตร* 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   ** หมายถึง เพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาการ 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ขอ 4 เหตุผลในการปรับปรุงแกไข ขอความวา “..... เพ่ือใหการบริหารจัดการหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558” ใหปรับแกรูปแบบการพิมพเวนวรรคคําวา “พ.ศ.2558” 

เปน “พ.ศ. 2558” 

   2. ขอ 5 สาระในการปรับปรุงแกไข ตารางชองอาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยลําดับที่ 1 

ใหปรับแกรูปแบบการพิมพตัวอักษร จากตัวปกติเปนตัวหนา 
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   3. หมายเหตุทายตาราง ใหปรับแกการระบุความหมายจาก “** หมายถึง เพิ่มคณุวุฒิทางวิชาการ” 

เปน “** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ” 

   4. ขอ 6 โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความจาก 

    “โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไขการปรับปรุงแกไข ปรากฏวาไมกระทบตอ

โครงสรางหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 .....” 

    เปน 

    “โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง ปรากฏวาไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร เมื่อ

เปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 .....” 

    และตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับเลือก และ

วิชาที่กําหนดโดยคณะ ตารางชองโครงสรางเดิม และตารางชองโครงสรางใหม ที่ประชุมเสนอใหตรวจสอบและปรับแก

จํานวนหนวยกิตที่ระบุเปน “9-12” วาถูกตองหรือไม 

   7. ตารางรายละเอียดขอมลูอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  

    7.1 ตารางชองรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยลําดับที่ 1 และอาจารยลําดับที่ 5 

ใหพิมพเปนอักษรตัวหนา  

    7.2 หมายเหตุทายตาราง ใหปรับแกการระบุความหมายจาก “** หมายถึง เพ่ิมคุณวุฒิทาง

วิชาการ” เปน “** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ”  

   8. ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําลักสูตร พรอมรายละเอียดผลงาน

วิชาการและประสบการณสอน หัวขอผลงานทางวิชาการ  

    8.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ใหตรวจสอบและปรับแกรูปแบบการพิมพให

สอดคลองกัน เนื่องจากเปนวารสารฉบับเดียวกันแตรูปแบบการพิมพตางกัน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามรูปแบบการพิมพ

บรรณานุกรม 

    8.2 Proceedings ใหเพ่ิมการระบุป ค.ศ. ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรไวทายชื่อดวย และผลงาน

รายการที่ 2 ใหตรวจสอบการพิมพคําวา “UK UK” ซ้ํากัน วาถูกตองหรือไม 

   ใหเสนอคณะศึกษาศาสตรพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

  3.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับป 

พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงาน ฉบับป พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2563 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และผานการ
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ตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตน

ไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตร ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทสพล  เขตเจนการ* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทสพล  เขตเจนการ* 

2. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ธีระศักดิ์  หุดากร* 2. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ธีระศักดิ์  หุดากร* 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติศักดิ์  คูวรัญู* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติศักดิ์  คูวรัญู* 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กษมา  ศิริสมบูรณ 4. รองศาสตราจารย ดร. กษมา  ศิริสมบูรณ** 

5. รองศาสตราจารย ดร. สาโรช  พูลเทพ  5. รองศาสตราจารย ดร. สาโรช  พูลเทพ  

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิติพงศ  โสภณพงศพิพัฒน 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิติพงศ  โสภณพงศพิพัฒน 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธิบดินทร  แสงสวาง 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธิบดินทร  แสงสวาง 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐวุฒิ  ธาราวดี 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐวุฒิ  ธาราวดี 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรเมศร  อารมยดี 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรเมศร  อารมยดี 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีระนุช  อินทะกันฑ 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีระนุช  อินทะกันฑ 

11.  อาจารย ดร. ชัชธานนท  โพธิคณุ 11.  อาจารย ดร. ชัชธานนท  โพธิคุณ 

12. อาจารย ดร. วิชุดา  เมตตานันท 12. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิชุดา  เมตตานันท** 

 13. อาจารย ดร. ณัฐ  ธัชยะพงษ 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   ** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ขอ 6 โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรให

ตัดเสนตารางที่ปรากฏทายแผน ก แบบ ก 2 ออก และในแผน ข หมวดวิชาบังคับ ใหปรับแกรูปแบบการพิมพยอ

หนาใหตรงกับหมวดวิชาอ่ืน  

   2. ตารางรายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรท่ีขอเปลี่ยนแปลง อาจารยลําดับที่ 4 ตารางสาขา

ที่เชี่ยวชาญ ขอยอยที่ 1 ใหรวจสอบคําวา “ฟลูอิไดซเบด” ซึ่งพิมพแตกตางจากอาจารยลําดับที่ 9 ที่พิมพเปน 

“ฟลูอิดไดซเบด” ทั้งนี้ ใหปรับแกใหถูกตอง 

   3. ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร พรอมรายละเอียดผลงาน

วิชาการและประสบการณสอน  

    3.1 ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ใหปรับแกรูปแบบการพิมพจาก 

“(TC.I กลุม 2)” เปน “(TCI กลุม 2)” 
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    3.2 Proceedings ผลงานลําดับที่ 2 และ 3 ที่ประชุมเสนอใหตัดผลงานออก เนื่องจากเกินรอบ

ระยะเวลา 5 ป ทั้งนี้ ใหตรวจสอบวามีผลงานประเภทอ่ืนอยูในรอบระยะเวลา 5 ป เพ่ิมเติมหรือไม 

     ทั้งนี้ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ตองมี

ผลงานทางวิชาการ อยางนอย 3 ผลงาน ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

  3.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ ฉบับป พ.ศ. 2561 บัณฑติวิทยาลัย 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับป 

พ.ศ. 2561 บัณฑติวิทยาลัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 

10/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และผานการตรวจสอบจากบัณฑติวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย

อาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรินทร  เทวตา* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรินทร  เทวตา* 

2. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต* 2. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัต* 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวนชื่น  อัคคะวณิชชา* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวนชื่น  อัคคะวณิชชา* 

4. อาจารย ดร. กฤษฎา  พรประภา 4. อาจารย ดร. กฤษฎา  พรประภา 

5. อาจารย ดร. ศิระ  ศรีโยธิน  5. อาจารย ดร. ศิระ  ศรีโยธิน  

6. อาจารย ดร. วงศลัดดา  วีระไพบูลย 6. อาจารย ดร. วงศลัดดา  วีระไพบูลย 

7. อาจารย ดร. อัฏฐมา  บุญปาลิต 7. อาจารย ดร. อัฏฐมา  บุญปาลิต 

8. รองศาสตราจารย ดร. ธนินทรัฐ  รัตนพงศภิญโญ 8. รองศาสตราจารย ดร. ธนินทรัฐ  รัตนพงศภิญโญ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพล  เปรมทองสุข 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประพล  เปรมทองสุข 

 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนกฤต  สังขเฉย 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ตารางรายละเอียดขอมลูอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารยลําดับที่ 10 ตารางชอง

สาขาที่เชี่ยวชาญ ใหตรวจสอบและปรับแกการระบุลําดับที่เลขขอยอยใหถูกตอง  

   2. ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร พรอมรายละเอียดผลงาน

วิชาการและประสบการณสอน ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ใหระบุวัน เดือน ป ที่เผยแพรผลงาน

ดวย และใหตัดผลงาน Proceedings ออก เนื่องจากเกินรอบระยะเวลา 5 ป 

   ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 
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  3.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตร 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เปนตนไป 

โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับกอน ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน 

วิชาเลือก กลุมวิชานิเวศวิทยา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
เดิม ปรับปรุงใหม 

512 474             

            

นิเวศวิทยาของพืช  

(Plant Ecology)             
3(3-0-6) 512 474 นิเวศวิทยาของพืช  

(Plant Ecology) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน: 512 315 อนุกรมวิธานพืช 

สังคมพืช อันตรกิริยาของพืชกับสิ่งแวดลอม  

 วิชาบังคับกอน: 512 203 นิเวศวิทยา 

สังคมพืช อันตรกิริยาของพืชกบัสิ่งแวดลอม 

ความหลากหลาย ทฤษฎีและวิธีการ 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

ความหลากหลาย ทฤษฎีและวิธีการ 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

   ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. เอกสาร สมอ.08 หัวเรื่อง ใหปรับแกการระบุป พ.ศ. ของหลักสูตรจาก “หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560” เปน “ฉบับป พ.ศ. 2560” 

   2. ขอ 1 ใหปรับแกขอความจาก “หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ......” เปน “หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ......” 

   3. ขอ 6 โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสราง

หลักสูตร ตารางชองหมวดวิชา ใหปรับแกเปนดังนี้ 

หมวดวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 

2.1 วิชาแกน 

2.2 วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 

2.2.1 วิชาบังคบั 

2.2.2 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 

   ใหเสนอคณะวิทยาศาสตรพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 
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  3.5 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2560 

คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

(5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตภาค

การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคบั

กอน สําหรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก วิชาเฉพาะดาน วิชาบังคบั จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 
เดิม ปรับปรุงใหม 

521 305   โลก ดาราศาสตร และอวกาศ  3(3-0-6) 521 305 โลก ดาราศาสตร และอวกาศ  3(3-0-6) 

                     

            
(Earth Astronomy and Space)              (Earth Astronomy and Space)             

วิชาบังคับกอน: 521 201 กลศาสตรแบบฉบับ   วิชาบังคับกอน: 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1 

โลกศาสตร ระบบสุริยะ ดาวฤกษ กาแลกซี   โลกศาสตร ระบบสุริยะ ดาวฤกษ กาแลกซี  
เอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ เอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. เอกสาร สมอ.08 หัวเรื่อง ใหปรับแกการระบุชื่อคณะวิชาจาก “คณะวิทยาศาสตร” เปน 

“คณะวิทยาศาสตร และคณะศึกษาศาสตร” 

   2. ขอ 6 โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสราง

หลักสูตร ตารางชองหมวดวิชา ใหปรับแกเปนดังนี้ 

หมวดวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 

2.1 วิชาชีพครู  ไมนอยกวา 

2.1.1 วิชาชีพครูบังคบั 

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  ไมนอยกวา 

2.2 วิชาเอก  ไมนอยกวา 

2.2.1 วิชาแกน 

2.2.2 วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 

2.2.2.1 วิชาบังคับ 

2.2.2.2 วิชาการสอน 

2.2.2.3 วิชาเลือก ไมนอยกวา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 

   ใหเสนอคณะคณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตรพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 
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  3.6 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (4 ป) ฉบับป พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

(4 ป) ฉบับป พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตภาค

การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคบั

กอน สําหรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก วิชาเฉพาะดาน วิชาบังคบั จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม 

521 305   ระบบโลกและดาราศาสตร 3(3-0-6) 521 305 ระบบโลกและดาราศาสตร 3(3-0-6) 

                     

            

(Earth System and Astronomy)              (Earth System and Astronomy)             

วิชาบังคับกอน: 521 201 กลศาสตรแบบฉบับ 1  วิชาบังคับกอน: 514 101 ฟสิกสทั่วไป 1 

ธรณีวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร   ธรณีวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร  

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. เอกสาร สมอ.08 หัวเรื่อง ใหปรับแกการระบุชื่อสาขาวิชาจาก “สาขาวิชาฟสิกส” เปน 

“สาขาวิชาฟสิกส (4 ป)” และปรับแกชื่อคณะวิชาจาก “คณะวิทยาศาสตร” เปน“คณะวิทยาศาสตร และคณะ

ศึกษาศาสตร” 

   2. ขอ 6 โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสราง

หลักสูตร ตารางชองหมวดวิชา ใหปรับแกเปนดังนี้ 

หมวดวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 

2.1 วิชาชีพครู   

2.2 วิชาเอก  ไมนอยกวา 

2.2.1 วิชาแกน 

2.2.2 วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 

2.2.2.1 วิชาบังคับ 

2.2.2.2 วิชาการสอน 

2.2.2.3 วิชาเลือก ไมนอยกวา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 

   ใหเสนอคณะคณะวิทยาศาสตรและคณะศึกษาศาสตรพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 
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  3.7 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรสถาปตยกรรม 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) บัณฑิตวิทยาลัย 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) บัณฑิตวิทยาลัย ตาม

บันทึกคณะสถาปตยกรรมศาสตร ที่ อว 8608/1612 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

   ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. รองศาสตราจารยกิจโชติ  นันทนสิริวิกรม อนุกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาชัญญ  บุญญานันต อนุกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.  ณรงพน  ไลประกอบทรัพย อนุกรรมการ 

   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย ดร. ตนขาว  ปาณินท อนุกรรมการ 

2. อาจารย ดร. อดิศร  ศรีเสาวนันท อนุกรรมการ 

   เลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.  พิมลศิริ  ประจงสาร เลขานุการ 

2. นางสาวกรกต  ธัชศฤงคารสกุล  ผูชวยเลขานุการ  

   ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ  

   ใหเสนอคณะสถาปตยกรรมศาสตรทราบ และใหฝายเลขานุการฯ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

บัณฑิตวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบตอไป 

 

  3.8 คณะมัณฑนศิลป ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลป

บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมัณฑนศิลป ตามบันทึก   

คณะมัณฑนศลิป ที่ อว 8610/3130 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

   ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ศาสตราจารย ดร. พัดชา  อุทิศวรรณกุล อนุกรรมการ 

2. ศาสตราจารย ดร. ศุภกรณ  ดษิฐพันธุ อนุกรรมการ 

3. อาจารย ดร. นันทรัตน  บุนนาค  อนุกรรมการ 
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   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณวิภา  สุเนตตา อนุกรรมการ 

2. อาจารยทัศนฐรสชง  ศรีกุลกรณ  อนุกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยศิลาลัย  ฆโนทัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

   ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ รายละเอียดขอมูลอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวเรื่องบรรทัดที่ 2 ใหปรับแกการระบุชื่อหลักสูตรจาก “ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

เครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)” เปน “หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)” 

   ใหเสนอคณะมัณฑนศิลปพิจารณา และใหฝายเลขานุการฯ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะ

มัณฑนศลิป และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบตอไป 

 

  3.9 คณะมัณฑนศิลป ขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา

เครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลป

บัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมัณฑนศิลป  ตามบันทึก   

คณะมัณฑนศลิป ที่ อว 8610/3182 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

   ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. รองศาสตราจารยสุขุมาล  สาระเกษตริน อนุกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง อนุกรรมการ 

3. อาจารยวศินบุรี  สุภานิชวรภาชน อนุกรรมการ 

   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยสยุมพร  กาษรสุวรรณ อนุกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยสืบพงศ  เผาไทย อนุกรรมการ 

3. อาจารยศริมัภา  จุลนวล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

   ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ตารางรายละเอียดขอมูลผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

    1.1 ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ 1 ตารางชองคุณวุฒิ คุณวุฒิลําดับที่ 2 ใหตรวจสอบการระบุอักษร

ยอ “คบ.” ที่ถูกตองเปน “ค.บ.” หรือไม และตารางชองสถานที่ติดตอ ใหระบุชื่อตนสังกัด กรณีเปนขาราชการ

เกษียณ ใหระบุเปน “ขาราชการบํานาญ”  
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    1.2 ผูทรงคณุวุฒิลําดับที่ 2 ตารางชองคุณวุฒิ  

     1.2.1 คุณวุฒิลําดับที่ 1 ใหตรวจสอบอักษรยอคุณวุฒิที่ระบุเปน “ศ.ป.ด.” วาถูกตอง

หรือไม   

     1.2.2 คุณวุฒิลําดับที่ 2 ใหปรับแกการระบุอักษรยอคุณวุฒิจาก "ศม." เปน "ศ.ม."  

     1.2.3 คุณวุฒิลําดับที่ 3 ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ใหปรับแกคําที่พิมพผิดจาก 

“ราชภัฎ” เปน “ราชภัฏ” 

    1.3 ผูทรงคุณวุฒิลําดับที่ 3 ตารางชองคุณวุฒิ ใหตรวจสอบอักษรยอคุณวุฒิที่ระบุเปน 

“MFA.” วาถูกตองหรือไม 

   2. รายละเอียดขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวเรื่องบรรทัดที่ 2 ใหปรับแกการระบุชื่อ

หลักสูตรจาก “ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)” เปน “หลักสูตรศิลป

บัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)” และอาจารยลําดับที่ 1 ใหปรับแกตําแหนง

ทางวิชาการจาก “ผูชวยศาสตราจารย” เปน “รองศาสตราจารย” 

   ใหเสนอคณะมัณฑนศิลปพิจารณา และใหฝายเลขานุการฯ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมัณฑนศิลป 

และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบตอไป 
 

  3.10 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร  

   ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ดังนี้ 

   1) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 

   2)  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 

   ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 7/2563 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยขอเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เปนตนไป โดยมีสาระในการ

ปรับปรุงแกไข ดังนี ้
เดิม ปรับปรุงใหม 

261 205   การฝกงานสถาปตยกรรม

(Architectural Training) 

0(ไมนอยกวา 

210 ชม. หรือ

เทียบเทา) 

261 205 การฝกงานสถาปตยกรรม

(Architectural Training) 

0(จํานวน 

140 ชม.) 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ขอ 5 สาระในการปรับปรุงแกไข 

ใหเพ่ิมการระบุชื่อหมวดวิชาของรายวิชาท่ีปรับแกตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร และในตารางเปรียบเทียบเดิม และ

ใหม ใหเพ่ิมการระบุคําอธิบายรายวิชาดวย 

   ท้ังนี้ ใหจัดทําเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตร สมอ.08 เปนหลักสูตรละ 1 ฉบับ  

   ใหเสนอคณะสถาปตยกรรมศาสตรพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 
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  3.11 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ฉบับป 

พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และผานการตรวจสอบจากบัณฑิต

วิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 เปนตนไป โดยมี

สาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

เดิม ปรับปรุงใหม 

วัน – เวลาดําเนินการ 

  วัน – เวลาราชการปกต ิ

  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ ..........) 

จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการปกติ 

วัน – เวลาดําเนินการ 

  วัน – เวลาราชการปกต ิ

  นอกวัน – เวลาราชการ  

(วันจันทรถึงศุกร เวลา 17.00-20.00 น. 

วันเสารและอาทิตย เวลา 09.00-16.00 น.) 

จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาทั้งในและนอกเวลา

ราชการ 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้   

   1. หัวเรื่อง บรรทัดแรก ใหตัดคําวา “(หลักสูตรปกติ)” ออก ทั้งนี้ ใหตัดออกทุกแหงที่ปรากฏใน

เอกสารแบบ สมอ.08 

   2. ขอ 3 ใหปรับแกระยะเวลาที่ขอเริ่มใช จาก “ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563” เปน “ภาค

การศึกษาปลาย ปการศกึษา 2563” 

   3. ขอ 4 เหตุผลในการปรับปรุงแกไข และขอ 5 สาระในการปรับปรุงแกไข ใหตัดขอความวา 

“(หลักสูตรปกติ)” ออก และใหตัดการระบุเครื่องหมายวงเล็บจาก “(ฉบับป พ.ศ. 2560)” เปน “ฉบับป พ.ศ. 2560” 

   ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 
 

   3.12 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2559 

คณะอักษรศาสตร 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ฝรั่งเศส ฉบับป พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

อักษรศาสตร ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป 

โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา

หลักสูตร ดังนี้ 
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. อาจารย ดร. รัชฎาพร  ฤทธิจันทร* 1. อาจารย ดร. รัชฎาพร  ฤทธิจันทร* 
2. อาจารย ดร. อนุสรณ ชมภูพล* 2. อาจารย ดร. อนุสรณ ชมภูพล 

3. อาจารยภาณุพันธ จันทรเฟอง 3. อาจารยภาณุพันธ จันทรเฟอง* 

4. อาจารย Nolwenn Lacoume (โนลเวนน ลากูม) 4. อาจารย Nolwenn Lacoume (โนลเวนน ลากูม) 

5. อาจารยณิชา  แยมละมาย 5. อาจารยณิชา  แยมละมาย 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้   

   1. ขอ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตาม....” เปน “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหเปนไปตาม....” 

   2. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข ใหปรับการพิมพขอความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส” เปน “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส” 

   3. ตารางรายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  

    3.1 อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) ลําดับที่ 1 ใหตรวจสอบการระบุเครื่องหมาย “*” (ดอกจัน)      

ซึ่งไมสอดคลองกับเอกสารแบบ สมอ.08 

    3.2 อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) ลําดับที่ 3 ตารางชองคุณวุฒิการศึกษากับขอมูลประวัติ

อาจารยประจําหลักสูตรพรอมรายละเอียดผลงานวิชาการ ไมตรงกัน ทั้งนี้ใหตรวจสอบและปรับแกใหสอดคลองกัน  

   4. ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /อาจารยประจําหลักสูตร พรอมรายละเอียดผลงาน

วิชาการ ใหปรับแกการพิมพชื่อหัวขอจาก “คุณวุฒิระดับการศึกษา” เปน “คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” และให

ตรวจสอบการพิมพคุณวุฒิใหสอดคลองกับที่ระบุในตารางรายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอ

เปลี่ยนแปลงใหถูกตองตรงกัน 

   ใหเสนอคณะอักษรศาสตรพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

  3.13 คณะศึกษาศาสตร ขอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

   3.13.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ป) ฉบับป    

พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร 

     ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การประถมศึกษา (4ป) ฉบับป พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 15/2563 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใชภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
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2563 เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเพิ่มรายวิชาเอกเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 

1 รายวิชา ดังนี้ 

     471 409 การพัฒนาโปรแกรมฝกอบรมครูประถมศึกษา    3(2-2-5) 

                (Program Development for Elementary School Teachers Training) 
      

     ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

       1. ขอ 1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก ใหปรับแกขอความจาก 

“...... กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร และนวัตกรรม เมื่อวันที่ .....................”  เปน “สํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ................................”   

     2. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความจาก “ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก ใน

หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 1 รายวิชา” เปน “ขอเปดรายวิชาใหม ในหมวดวิชาเฉพาะวิชาเอกเลือก จํานวน 1 รายวิชา” 

พรอมทั้งใหเพิ่มขอมูลแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) พรอมความหมายดวย  

     3. ภาคผนวก ใหปรับแกจาก “ภาคผนวก” เปน  “ภาคผนวก คาํอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ” 

และใหตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษกับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยใหสอดคลองตรงกันดวย 

             ใหเสนอคณะศึกษาศาสตรพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 
 

   3.13.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ป) ฉบับป    

พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร 

        ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การประถมศึกษา (4ป) ฉบับป พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2563 เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรณฐั กิจรุงเรือง*  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรณัฐ กิจรุงเรือง* 
2. อาจารย ดร. ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ*  2. อาจารย ดร. ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ* 

3. อาจารยวิลาพัณย อุรบุญนวลชาติ*  3. อาจารย ดร. วิลาพัณย อุรบุญนวลชาติ*,** 

4. อาจารย ดร. พรพิมล รอดเคราะห*  4. อาจารย ดร. พรพิมล รอดเคราะห* 

5. อาจารย ดร. สรัญญา จันทรชูสกุล*  5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สรัญญา จันทรชูสกุล*,**

  6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   ** หมายถึงเพ่ิมคุณวุฒิ/ปรับตําแหนงทางวิชาการ 
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  ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  1. หัวเรื่องบรรทัดที่ 3 ใหปรับแกการพิมพเวนวรรคจาก “คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย

ศิลปากร” เปน “คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร”  

  2.  ขอ 1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก ใหปรับแกขอความจาก 

“.....กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร และนวัตกรรม เมื่อวันที่ ................................”  เปน “สํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ................................”   

  3.  ขอ 3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ ใหปรับแกรูปแบบการพิมพเวนวรรคขอความจาก “.....

เดือนสิงหาคมพ.ศ.2563 เปนตนไป” เปน “.....เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป” 

  4.  ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข ใหตรวจสอบและปรับแก ดังนี้ 

   4.1 อาจารยลําดับที่ 3 ใหปรับแกรูปแบบการพิมพเวนวรรคระหวางชื่อกับนามสกุล 

   4.2 หมายเหตุ ** ใหปรับแกขอความจาก “**หมายถึงเพิ่มคุณวุฒิ/ปรับตําแหนงทาง

วิชาการ” เปน “**หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา/ปรับตําแหนงทางวิชาการ” 

  5.  ตารางรายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 

   5.1 หัวเรื่องบรรทัดท่ี 2 ใหปรับแกรูปแบบการพิมพเวนวรรคจาก “หลักสูตรศึกษาศาสตร 

บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา (4ป) ฉบับป พ.ศ. 2562” เปน “หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา (4ป) ฉบับป พ.ศ. 2562” 

   5.2 อาจารยลําดับที่ 1 (เดิม) และ (ใหม) ใหปรับแกการพิมพเวนวรรค จาก “ผูชวย

ศาสตราจารยดร.” เปน “ผูชวยศาสตราจารย ดร.”  

   5.3 อาจารยลําดับที่ 3 (ใหม) ใหปรับแกการพิมพเวนวรรค จาก “อาจารยดร.” เปน    

“อาจารย ดร.”        

   5.4 อาจารยลําดับที่ 5 (ใหม) ใหพิมพเวนวรรคระหวางชื่อกับนามสกุล จาก “อาจารยดร.” 

เปน “อาจารย ดร.”        

    6.  ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบและ

ปรับแก ดังนี้ 

   6.1 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ใหเพ่ิมขอมูล (วัน/เดือน/ป) ที่เผยแพรผลงานดวย ทั้งนี้ 

เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กําหนดใหระบุขอมูลดังกลาวดวยเพื่อ

ตรวจสอบวาเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม 

   6.2 ใหตัดผลงานวิจัยฉบับสมบูรณที่ซ้ํากับผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

รูปแบบ บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการออก 
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   6.3 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในรูปแบบ บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ป 2556 ใหตัดออกเนื่องจากเกินรอบระยะเวลา 5 ป 

                     7.  ประสบการณสอน ระยะเวลา 5 ป  

   7.1 ใหตัดลําดับเลขขอ 1-15 ออก 

   7.2 เลขรหัสรายวิชาใหปรับแกรูปแบบการพิมพเวนวรรค อาทิ รายวิชา “200504” ปรับ

เปน “200 504” ทั้งนี้ใหปรับแกทุกรายวิชา 

             ใหเสนอคณะศึกษาศาสตรพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

 3.14  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2559            

คณะโบราณคดี 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

โบราณคดี ฉบับป พ.ศ. 2559 คณะโบราณคดี ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

โบราณคดี ครั้งที่ 14/2563 เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เปนตน

ไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเพ่ิมเงื่อนไขรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาเอกบังคับ จํานวน 2 

รายวิชา ดังนี้ 
 

เดิม ใหม 

300 250 การขุดคนทางโบราณคดี                            3(1-4-4) 

            (Archaeological Excavation) 

            วิชาบังคับกอน: 300 150 การสํารวจทางโบราณคดี 

                      แนวคิด วิธีการขุดคนทางโบราณคดีของแหลง

โบราณคดีประเภทตาง ๆ  การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะห 

การแบงประเภทขอมูล การประมวลผลขอมูล การเขียนรายงาน

ประจําวันและรายงานผลการขุดคน การนําเสนอขอมูลสู

สาธารณชน  

                     มีการศึกษานอกสถานที่ 

 

 

300 250 การขุดคนทางโบราณคดี                             3(1-4-4) 

            (Archaeological Excavation) 

            วิชาบังคับกอน: 300 150 การสํารวจทางโบราณคดี 

            หรือโดยความยินยอมของคณะกรรมการประจําคณะ

โบราณคดี 

                      แนวคิด วิ ธีการขุดคนทางโบราณคดีของแหลง

โบราณคดีประเภทตาง ๆ การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิเคราะห การ

แบงประเภทขอมูล การประมวลผลขอมูล การเขียนรายงานประจําวัน

และรายงานผลการขุดคน การนําเสนอขอมูลสูสาธารณชน  

                      มีการศึกษานอกสถานที่ 
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เดิม ใหม 

300 350 การวิเคราะหและการตีความทางโบราณคด ี     3(1-4-4)            

            (Archaeological Analysis and Interpretation) 

            วิชาบังคับกอน: 300 250 การขุดคนทางโบราณคดี 

                     การอํานวยการสํารวจและขุดคน ขั้นตอนในการ

วิเคราะห ประมวลผลหลักฐานทางโบราณคดี รวมถึงวิธีการตีความ

ขอมูล และการจัดทํารายงานการขุดคน 

                     มีการศึกษานอกสถานที่ 

 

300 350 การวิเคราะหและการตีความทางโบราณคด ี         3(1-4-4)             

            (Archaeological Analysis and Interpretation) 

            วิชาบังคับกอน: 300 250 การขุดคนทางโบราณคด ี 

             หรือโดยความยินยอมของคณะกรรมการประจําคณะ

โบราณคดี 

                     การอํานวยการสํารวจและขุดคน ขั้นตอนในการ

วิเคราะห ประมวลผลหลักฐานทางโบราณคดี รวมถึงวิธีการตีความ

ขอมูล และการจัดทํารายงานการขุดคน 

                     มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ขอ 1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก ใหปรับแกขอความจาก 

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เปน “สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม” 

   2. ขอ 3. หลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้แกไข เริ่มใชกับนักศึกษา ใหปรับแกจาก “.....ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2563 เปนตนไป” เปน “.....ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เปนตนไป” 

   3. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข ตารางชองใหมใหเพ่ิมการพิมพเครื่องหมายขีดหรืออักษรตัวพิมพ

หนาที่ขอความที่ระบุวา “หรือโดยความยินยอมของคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี” ดวย 

   4. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกการพิมพเปน 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 

    - วิชาเอก ไมนอยกวา 

    - วิชาโท ไมนอยกวา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 

30 หนวยกิต 

84 หนวยกิต 

30 หนวยกิต 

15 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

30 หนวยกิต 

102 หนวยกิต 

78 หนวยกิต 

24 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

30 หนวยกิต 

102 หนวยกิต 

78 หนวยกิต 

24 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 120-150 หนวยกิต 138 หนวยกิต 138 หนวยกิต 

   5. ใหเพ่ิมภาคผนวก คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษดวย 

    ใหเสนอคณะโบราณคดีพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 
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  3.15 คณะศึกษาศาสตร ขอเสนอปรับแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

สังคมศึกษา (4ป) ฉบับป พ.ศ. 2562  

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอปรับแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ป) ฉบับป พ.ศ. 2562 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยขอปรับแผนการรับนักศึกษาเพ่ิมโครงการปกติ 

จากเดิม “แผนการรับนักศึกษาโครงการปกติ 40 คน” เปน “แผนการรับนักศึกษาโครงการปกติ 49 คน” ในภาค

การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 
 

เปาหมายจํานวนนักศึกษาใหม (ตามแผนเดิม) 

 

จํานวนนักศึกษา 

ปการศึกษา/ประเภทนักศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ 

นักศึกษาใหม 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

นักศึกษารวม 164 - 166 - 173 - 160 - 160 - 

ผูสําเร็จการศึกษา 38 - 33 - 53 - 49 - 40 - 
 

เปาหมายจํานวนนักศึกษาใหม (ที่ขอปรับแผน) 

 

จํานวนนักศึกษา 

ปการศึกษา/ประเภทนักศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ 

นักศึกษาใหม 49 - 40 - 40 - 40 - 40 - 

นักศึกษารวม 173 - 175 - 182 - 160 - 160 - 

ผูสําเร็จการศึกษา 38 - 33 - 53 - 49 - 40 - 
    

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ 

   ใหเสนอคณะศึกษาศาสตรทราบ แลวใหฝายเลขานุการรวบรวมขอมูลเพ่ือปรับแผนหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยตอไป  
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  3.16 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ฉบับป พ.ศ. 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทศันศิลป 

ฉบับป พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และผานการตรวจสอบจากบัณฑิต

วิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2563 เปนตนไป โดยมีสาระในการ

ปรับปรุงแกไข คือ ปรับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในหมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 5 รูปแบบของหลักสูตร 

ดังนี้ 
เดิม ปรับปรุง 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1 รูปแบบ หลักสตูรระดบัปรญิญาเอก แบบ 1.1 หลกัสตูร 3 ป 

    5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทย 

    5.3 การรับเขาศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ

ที่สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

    5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียง

สาขาวิชาเดียว 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

   5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ป 

5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่

สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

    5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Graduate 

School of Fine Arts of Tokyo University of the Arts 

    5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศกึษา เปนปริญญารวม

ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับมหาวิทยาลัย Graduate School 

of Fine Arts of Tokyo University of the Arts 
  

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ขอ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกการพิมพขอความจาก “...... ที่ทางหลักสูตรจัดทํา

รวมกับมหาวิทยาลัย (Graduate School of Fine Arts of Tokyo University of the Arts .....”  เปน “...... ที่ทาง

หลักสูตรจัดทํารวมกับ (Graduate School of Fine Arts of Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุน …....” 

   2. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข  

    2.1 ตารางชองปรับปรุง ขอ 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน ใหปรับแกการพิมพขอความจาก 

“. .. . ... .  ร วมมื อ กับมหาวิ ทยาลั ย  Graduate School of Fine Arts of Tokyo University of the Arts” เป น 

“......... รวมมอืกับ Graduate School of Fine Arts of Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุน” 

        2.2 ตารางชองปรับปรุง ขอ 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปรับแกการพิมพขอความ

จาก “…...... รวมมือกับมหาวิทยาลัย Graduate School of Fine Arts of Tokyo University of the Arts” เปน 
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“........ รวมมือกับ Graduate School of Fine Arts of Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุน” และที่ประชุม

เสนอใหระบุขอความใหชัดเจนวานักศึกษาสามารถไดปริญญารวมทุกคนหรือไม  

    ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

 3.17  คณะมัณฑนศิลป ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา       

การออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

    ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา       

การออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมัณฑนศิลป ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศลิป เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

   1. รองศาสตราจารย อารยะ    ศรีกัลยาณบุตร  อนุกรรมการ 

   2. รองศาสตราจารย ดร. นิรัช    สุดสังข   อนุกรรมการ 

   3. คุณชุติวัฒน                                  เชิดชู  อนุกรรมการ 

  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุชา   โสภาคยวิจิตร          อนุกรรมการ 

     2.  อาจารยกัญชลิกา                           กัมปนานนท          อนุกรรมการ 

    3.  ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา  เข็มทอง           อนุกรรมการและ

เลขานุการ 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

  1. รายละเอียดขอมูลผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ใหตรวจสอบและปรับแกดังนี้ 

    1.1 ตารางชองคุณวุฒิ ใหตัดเครื่องหมาย “–”  หนาคุณวุฒิออก 

    1.2 อาจารยลําดับที่ 1 ใหตรวจสอบคุณวุฒิที่ระบุ “ออ.บ.” วาถูกตองหรือไม 

     1.3 อาจารยลําดับที่ 3 ใหตรวจสอบการระบุชื่อยอคุณวุฒิ “MA.” และ “ศบ.” วาที่ถูกตองเปน

“M.A.” และ “ศ.บ.” หรือไม และใหปรับคํานําหนาชื่อจาก “คุณ” เปน “นาย/นางสาว/นาง” 

  2. รายละเอียดขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    2.1 หัวเรื่องบรรทัดที่ 2 ใหปรับรูปแบบการพิมพจาก “คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลป

บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)” เปน “หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา

การออกแบบนิเทศศลิป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)” 

    2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ 1 ใหตรวจสอบการพิมพคุณวุฒิยอ “พธด.” วาถูกตอง

หรือไม 
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  ใหเสนอคณะมัณฑนศิลปพิจารณา และใหฝายเลขานุการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมัณฑนศิลป 

และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

  3.18 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 

ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผาน

ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2563 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เปนตนไป โดยมีสาระในการ

ปรับปรุงแกไข คือ ขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก (แผนปกติ) แขนงดานโลจิสติกสและการ

จัดการโชอุปทาน จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

   619 422 การจัดการโซอุปทานสีเขียว     3(3-3-6) 

       (Green Supply Chain Management) 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ขอ 1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก ใหปรับเปนขอความจาก 

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เปน “สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม” 

   2. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข  

   2.1 ใหปรับแกขอความจาก “ขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ.....” เปน “ขอเปดรายวิชาใหม

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ.....” 

   2.2 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมเสนอใหพิจารณาทบทวนคําวา “บทนํา” โดยใหใชคํา 

อ่ืนที่เหมาะสมกวาแทน 

   3. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกการพิมพเวนวรรค จาก “พ.ศ.2558” 

เปน “พ.ศ. 2558” และขอมูลในตารางชองหมวดวิชา ใหแสดงรายละเอียดแตละหมวดวิชาตามที่ระบุในโครงสราง

หลักสูตรดวย 

   4. ภาคผนวก ใหปรับแกจาก “ภาคผนวก” เปน  “ภาคผนวก คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ” และให

ตรวจสอบคาํอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยดวย   

    ใหเสนอคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แลวเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ

ตอไป 
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  3.19 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 11 

สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข 

คือ ขอปรับวิชาบังคับกอน ในรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาบังคับกอนแบบเดิม รายวิชาบังคับกอนแบบใหม 

613 331 เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเย่ือพืช             2(2-0-4) 

            (Plant Cell and Tissue Technology) 

             วิชาบังคับกอน: 512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2 

 

 

 

613 331 เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเย่ือพืช                    2(2-0-4) 

            (Plant Cell and Tissue Technology) 

             วิชาบังคับกอน: (1)  512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2 

             หรือ               (2)  621 201 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับ 

                                       วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

 

   ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ขอ 1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก ใหปรับเปนขอความจาก 

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เปน “สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม” 

   2. ขอ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข ใหตัดขอความที่ระบุวา “เนื่องจากสถานการณของเชื้อโรคไวรัส

โควิด-19 (COVID-19)” ออก 

   3. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข ใหเพิ่มการระบุคําอธิบายรายวิชาในตารางดวย 

   4. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ตารางชองหมวดวิชาใหปรับการพิมพขอมูลใน

ตารางโดยใหเพ่ิมขอมูลรายละเอียดแตละหมวดตามโครงสรางของหลักสูตรดวย   

   ใหเสนอคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ

ตอไป 

 

  3.20 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2560  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่
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ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันที ่

11 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุง

แกไข คือ ขอปรับวิชาบังคับกอน ในรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาบังคับกอนแบบเดิม รายวิชาบังคับกอนแบบใหม 

613 331 เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเย่ือพืช             2(2-0-4) 

            (Plant Cell and Tissue Technology) 

             วิชาบังคับกอน:  512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2 

 

 

613 331 เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเย่ือพืช                                  

2(2-0-4) 

            (Plant Cell and Tissue Technology) 

             วิชาบังคับกอน: (1)  512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2 

             หรือ               (2)  621 201 วิทยาศาสตรชวีภาพสําหรับ613 333 เทคโนโลยีของเซลลสัตว                      2(2-0-4) 

            (Animal Cell Technology) 

             วิชาบังคับกอน:  512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2 

 

 

 

 

613 333 เทคโนโลยีของเซลลสัตว                                           

2(2-0-4) 

            (Animal Cell Technology) 

             วิชาบังคับกอน:  (1)  512 102 ชีววิทยาทั่วไป 2 

           หรือ               (2)  621 201 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับ

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  

     

   ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ขอ 1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก ใหปรับเปนขอความจาก 

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เปน “สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม” 

   2. ขอ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข ใหตัดขอความที่ระบุวา “เนื่องจากสถานการณของเชื้อโรคไวรัส

โควิด-19 (COVIN-19)” ออก 

   3. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข ใหเพิ่มการระบุคําอธิบายรายวิชาในตารางดวย 

   4. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ตารางชองหมวดวิชาใหปรับการพิมพขอมูลใน

ตารางโดยใหเพ่ิมขอมูลรายละเอียดแตละหมวดตามโครงสรางของหลักสูตรดวย   

   ใหเสนอคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ

ตอไป 
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   3.21 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผานความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุง

แกไข คือ ขอเพิ่มรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้ 

   613 331 เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเย่ือพืช                                     2(2-0-4) 

                (Plant Cell and Tissue Technology)    

   613 332 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลลและเนื้อเย่ือพืช     1(0-3-0) 

       (Plant Cell and Tissue Technology Laboratory) 

   613 461 เทคโนโลยีสีและกลิ่นรส       2(2-0-4) 

       (Color and Flavor Technology) 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ขอ 1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก ใหปรับเปนขอความจาก 

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เปน “สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม” 

          2. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข ใหตัดเลขลําดับที่รายวิชา 5.1, 5.2 และ 5.3 หนาชื่อรายวิชาออก 

และใหตรวจสอบการระบุกลุมวิชาเลือกใหสอดคลองกับที่ระบุในโครงสรางของหลักสูตร  

          3. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ตารางชองหมวดวิชาใหปรับการพิมพขอมูลใน

ตารางโดยใหเพ่ิมรายละเอียดแตละหมวดตามโครงสรางของหลักสูตรดวย   

          4. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ใหตัดเลขลําดับที่รายวิชา 5.1, 5.2 และ 5.3 ออก 

          5. ใหตรวจสอบการระบุแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) หากเปนรายวิชาเดิมที่มีอยูแลวในหลักสูตรอื่นไมตองระบุ 

   ใหเสนอคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ

ตอไป 
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  3.22 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับป พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผานความ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุง

แกไข คือ ขอเพ่ิมรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้ 

   613 331 เทคโนโลยีเซลลและเนื้อเย่ือพืช                                     2(2-0-4) 

                (Plant Cell and Tissue Technology)    

   613 332 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลลและเนื้อเย่ือพืช     1(0-3-0) 

       (Plant Cell and Tissue Technology Laboratory) 

   613 333 เทคโนโลยีเซลลสัตว       2(2-0-4) 

       (Animal Cell Technology) 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ขอ 1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก ใหปรับเปนขอความจาก 

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เปน “สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม” 

          2. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข ใหตัดเลขลําดับที่รายวิชา 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 และ 5.5 หนาชื่อ

รายวิชาออก และใหตรวจสอบการระบุกลุมวิชาเลือกใหสอดคลองกับที่ระบุในโครงสรางของหลักสูตร  

          3. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ตารางชองหมวดวิชาใหปรับการพิมพขอมูลใน

ตารางโดยใหเพ่ิมรายละเอียดแตละหมวดตามโครงสรางของหลักสูตรดวย   

          4. คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ใหตัดเลขลําดับที่รายวิชา 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 และ 5.5 ออก 

          5. ใหตรวจสอบการระบุแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) หากเปนรายวิชาเดิมที่มีอยูแลวในหลักสูตรอื่นไมตองระบุ 

   ใหเสนอคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ

ตอไป 

 

 

 



30 
 

  3.23 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป พ.ศ. 2559       

บัณฑิตวิทยาลัย 

    ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ ฉบับป พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ

จัดการ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และผานการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 

13 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอ

เพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. รองศาสตราจารย ดร. ประสพชัย พสุนนท 1. รองศาสตราจารย ดร. ประสพชัย พสุนนท 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิตพนธ ชุมเกตุ* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิตพนธ ชุมเกตุ* 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน เจษฎาลักษณ* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน เจษฎาลักษณ* 

4. รองศาสตราจารย ดร. พิทักษ ศิริวงศ 4. รองศาสตราจารย ดร. พิทักษ ศิริวงศ 

5. ผูชวยศาสตราจารย รอยโทหญิง ดร. เกิดศิริ เจริญวิศาล 5. ผูชวยศาสตราจารย รอยโทหญิง ดร. เกิดศิริเจริญ

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต 

7. รองศาสตราจารย ดร. ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ 7. รองศาสตราจารย ดร. ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ 

8. อาจารย ดร. สันติธร ภูริภกัดี* 8. อาจารย ดร. สันติธร ภูริภกัดี* 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรินทร เทวตา 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรินทร เทวตา 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวนชื่น อัคคะวณิชชา 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวนชื่น อัคคะวณิชชา 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สวรรยา  ธรรมอภิพล 11. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สวรรยา  ธรรมอภิพล 

  12. รองศาสตราจารย ดร. ธีระวัฒน จันทึก 

  13. ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนัสสินี บุญมีศรีสงา 

  14. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วุฒชิัย อารักษโพชฌงค

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือขอมูลประวัติอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบและปรับแก ดังนี้ 

    1. อาจารยลําดับที่ 1 หนา 15 ผลงานทางวิชาการประเภท Proceedings ป 2559 ใหตัดออก 

เนื่องจากเกินรอบระยะเวลา 5 ป 

    2. อาจารยลําดับที่ 2 หนา 19 ผลงานทางวิชาการประเภท Proceedings ป 2559 ใหตัดออก 

เนื่องจากเกินรอบระยะเวลา 5 ป 

             ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 



31 
 

 3.24 คณะเภสัชศาสตรขอปรับแกไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 หลักสูตร 

  3.24.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทาง 

เภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย  

     ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และผานการตรวจสอบจาก

บัณฑิตวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป โดยมีสาระ

ในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรวุฒิ  วัฒนา* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรวุฒิ  วัฒนา* 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนีย  เตซะอาภรณกุล* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปารณีย  มีแตม* 

3. อาจารย ดร. บุญญาภา  หวังวัฒนา* 3. อาจารย ดร. บุญญาภา  หวังวัฒนา* 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ร.ต.อ. (หญิง) มาลัย สถิรพันธุ* 4. รองศาสตราจารย ดร. อรอุมา  โตะยามา 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิภาลักษณ  ปฐมชัยวิวัฒน* 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิภาลักษณ  ปฐมชัยวิวัฒน* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

    1. หัวเรื่องบรรทัดที่ 2 ใหปรับแกรูปแบบการพิมพเวนวรรค จาก “พ.ศ.2556” เปน 

“พ.ศ. 2556” 

    2. ขอ 1. หลักสูตรดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก ใหปรับแกขอความ จาก 

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558” เปน “สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558” 

    3. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “ปรากฏ

วาไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรโดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้” เปน “ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรเมื่อ

เปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปรากฏดังนี”้ 

    4. ตารางรายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  

     4.1 หัวเรื่องบรรทัดที่ 2 ใหปรับปรุงรูปแบบการพิมพเวนวรรค จาก “พ.ศ.2556” เปน 

“พ.ศ. 2556” 
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     4.2 อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) ลําดับที่ 2 ตารางชองคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และ

ปที่สําเร็จการศึกษา ใหปรับแกรูปแบบการพิมพเวนวรรค คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และปริญญาโท จาก “ปร.ด.

(สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)” เปน “ปร.ด. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)” และจาก “วท.ม.

(เภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล (2535)” เปน “วท.ม. (เภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล (2535)” 

     4.3 อาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ 3 ตารางชองสถานะ ใหปรับแกขอความ จาก 

“พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2580” เปน “พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 

3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2580” 

    5. ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยลําดับที่ 2 

หัวขอ Proceedings ผลงานลําดับที่ 2 ใหปรับแกรูปแบบการพิมพชื่อเจาของประวัติเปนอักษรตัวหนา และหัวขอ

ประสบการณสอน ระดับปริญญาตรี ใหปรับแกการเรียงเลขรหัสรายวิชาจากนอยไปหามาก 

     ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

   3.24.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดาน

สาธารณสุข ฉบับป พ.ศ. 2561 บัณฑติวิทยาลัย 

     ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฉบับป พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และผานการ

ตรวจสอบจากบัณฑติวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตน

ไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรสิทธิ์  ลอจิตรอํานวย* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรสิทธิ์  ลอจิตรอํานวย* 

2. รองศาสตราจารยระพีพรรณ  ฉลองสุข* 2. รองศาสตราจารยระพีพรรณ  ฉลองสุข* 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วารณี  บุญชวยเหลือ* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วารณี  บุญชวยเหลือ* 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุรินทร  ต ศรีวงษ 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุรินทร  ต ศรีวงษ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฏฐิญา  คาผล 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฏฐิญา  คาผล 

6. อาจารย ดร. น้ําฝน  ศรีบัณฑติ 6. อาจารย ดร. น้ําฝน  ศรีบัณฑิต 

7. อาจารย ดร. ภานุพัฒน  พุมพฤกษ 7. อาจารย ดร. ภานุพัฒน  พุมพฤกษ 

8. รองศาสตราจารยวิวัฒน  ถาวรวัฒนยงค 8. รองศาสตราจารยวิวัฒน  ถาวรวัฒนยงค 

 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สินีนาฏ  กริชชาญชัย 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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      ทีป่ระชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

      1. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “ขอเพิ่มอาจารยประจํา

หลักสูตร จํานวน 1 ทาน เปนดังนี้” เปน  “ขอเพิ่มรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 1 ทาน เปนดังนี้” และ

ในตารางอาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) ลําดับท่ี 6 และลําดับที่ 7 ใหระบุตําแหนงทางวิชาการ จาก “อาจารย” 

เปน “ผูชวยศาสตราจารย” พรอมทั้งระบุเครื่องหมาย “**” (ดอกจัน) ทายนามสกุลและปรับแกหมายเหตุทาย

ตาราง เปน  

      “* หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

      ** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ”  

      อนึ่ง ใหปรับแกขอมูลในตารางรายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ใหสอดคลองกันดวย 

    2. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “ปรากฏ

วาไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรโดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้” เปน “ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรเมื่อ

เปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปรากฏดังนี”้ 

    3. ตารางรายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  

     3.1  อาจารยลําดับที่ 2 ตารางชองสถานะ ใหตรวจสอบวามีการตอสัญญาจางหรือไม 

หากมีใหระบุสัญญาใหมตอทายสัญญาจางเดิมดวย หากไมตอสัญญาจางใหระบุเหตุผลตอทาย 

     3.2  อาจารยลําดับที่ 6 ตารางชองคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปที่สําเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีทั้งชอง (เดิม) และชอง (ใหม) ใหปรับแกรูปแบบการพิมพเวนวรรคตอน จาก  

       “ภ.บ.เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)”  

       เปน  

       “ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)” 

     3.3  อาจารยลําดับที่ 9 ตารางชองรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) ใหปรับแก

รูปแบบการพิมพกั้นหนาระหวางชื่อกับนามสกุล ใหเปนแบบเดียวกันกับอาจารยทานอื่น และตารางชองคุณวุฒิ

การศึกษา สถาบัน และปที่สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาตรีชอง (ใหม) ใหปรับแกรูปแบบการพิมพเวนวรรค

ตอน จาก 

       “ภ.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)” 

       เปน 

       “ภ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)” 

       และคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ใหตรวจสอบการระบุปที่สําเร็จการศึกษา 

“(2015)” ซึ่งไมสอดคลองกับในขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรที่ระบุเปน 

“(2016)” ทั้งนี้ใหปรับแกใหสอดคลองกันดวย 
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      3.4 ใหปรับแกหมายเหตุทายตาราง จาก “  หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” 

เปน “* หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” 

     4. ขอมลูประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

      4.1 หัวขอคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ใหตรวจสอบปที่สําเร็จ

การศึกษาที่ระบุ “(2016)” ซึ่งไมสอดคลองกับขอมูลในตารางรายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอ

เปลี่ยนแปลง ที่ระบุเปน “(2015)” ทั้งนี้ใหปรับแกใหสอดคลองกันดวย 

      4.2 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ใหเพ่ิมขอมูล (วัน/เดือน/ป) ท่ีเผยแพรผลงานดวย ทั้งนี้ 

เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กําหนดใหระบุขอมูลดังกลาวดวยเพ่ือ

ตรวจสอบวาเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม  

     ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

   3.24.3 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการ

บริหาร ฉบับป พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 

     ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และผานการตรวจสอบจาก

บัณฑิตวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป โดยมีสาระ

ในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเพิ่มรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. อาจารย ดร. น้ําฝน  ศรีบัณฑิต* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. น้ําฝน  ศรีบัณฑิต*,** 

2. รองศาสตราจารยวิวัฒน  ถาวรวัฒนยงค* 2. รองศาสตราจารยวิวัฒน  ถาวรวัฒนยงค* 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุรินทร  ต.ศรีวงษ* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุรินทร  ต.ศรีวงษ* 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรสิทธิ์  ลอจิตรอํานวย 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรสิทธิ์  ลอจิตรอํานวย 

5. รองศาสตราจารยระพีพรรณ  ฉลองสุข 5. รองศาสตราจารยระพีพรรณ  ฉลองสุข 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วารณี  บุญชวยเหลือ 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วารณี  บุญชวยเหลือ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฏฐิญา  คาผล 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฏฐิญา  คาผล 

8. อาจารย ดร. ภานุพัฒน  พุมพฤกษ 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภานุพัฒน  พุมพฤกษ** 

 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สินีนาฏ  กริชชาญชัย 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

             ** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ 
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      ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

    1. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “ปรากฏ

วาไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรโดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้” เปน “ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรเมื่อ

เปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปรากฏดังนี”้ 

    2. ตารางรายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 

     2.1  อาจารยลําดับที่ 1 ตารางชองคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปที่สําเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีทั้งชอง (เดิม) และชอง (ใหม) ใหปรับแกรูปแบบการพิมพเวนวรรคตอน จาก  

       “ภ.บ.เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)”  

       เปน  

       “ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)” 

     2.2  อาจารยลําดับที่ 5 ตารางชองสถานะ ใหตรวจสอบวามีการตอสัญญาจางหรือไม 

หากมีใหระบุสัญญาใหมตอทายสัญญาจางเดิมดวย หากไมตอสัญญจางใหระบุเหตุผลตอทาย 

     2.3  อาจารยลําดับที่ 9 ตารางชองคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปที่สําเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีชอง (ใหม) ใหปรับแกรูปแบบการพิมพเวนวรรคตอน จาก  

       “ภ.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)”  

       เปน  

       “ภ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)” 

     3. ขอมลูประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

      3.1 หัวขอคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาโท ใหปรับแกรูปแบบการ

พิมพคุณวุฒิยอ จาก “M.I.B” เปน “M.I.B.”   

      3.2 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ใหเพ่ิมขอมูล (วัน/เดือน/ป) ท่ีเผยแพรผลงานดวย ทั้งนี้ 

เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กําหนดใหระบุขอมูลดังกลาวดวยเพ่ือ

ตรวจสอบวาเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม  

      3.3 หัวขอ Proceecings บรรทัดที่ 2 ใหปรับแกรูปการณพิมพ จาก “7th" เปน 

“7th” 

     ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 
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   3.24.4 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2561 บัณฑติวิทยาลัย 

     ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการทางเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)  ฉบับป พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และผานการ

ตรวจสอบจากบัณฑติวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตน

ไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตร ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. รองศาสตราจารย ดร. ฉัตชัย  ฉิ่นไพศาล* 1. รองศาสตราจารย ดร. ฉัตชัย  ฉิ่นไพศาล* 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริพรรณ  ลิ้มศิริชัยกุล* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริพรรณ  ลิ้มศิริชัยกุล* 

3. รองศาสตราจารย ดร. อุทัย  โสธนะพันธุ* 3. รองศาสตราจารย ดร. อุทัย  โสธนะพันธุ* 

4. รองศาสตราจารย ดร. ปนัดดา  พัฒนวศิน* 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาธิต  นิรัติศัย* 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุรีย  เจริญธีรบูรณ 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จุรีย  เจริญธีรบูรณ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทศวรรณ  จิตรวศินกุล 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทศวรรณ  จิตรวศินกุล 

7. รองศาสตราจารย ดร. อวยพร  อภิรักษอรามวง 7. รองศาสตราจารย ดร. อวยพร  อภิรักษอรามวง 

8. รองศาสตราจารย ดร. นุศรา  ปยะพลรุงโรจน 8. รองศาสตราจารย ดร. นุศรา  ปยะพลรุงโรจน 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปุรินทร  เจริญสุขใส 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปุรินทร  เจริญสุขใส 

10. รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 10. รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ร.ต.อ. (หญิง) ดร. มาลัย สถิรพันธุ - 

12. รองศาสตราจารย ดร. จันคนา  บูรณะโอสถ 11. รองศาสตราจารย ดร. จันคนา  บูรณะโอสถ 

13. รองศาสตราจารย ดร. ธีรศักดิ์  โรจนราธา 12. รองศาสตราจารย ดร. ธีรศักดิ์  โรจนราธา 

14. รองศาสตราจารยลาวัลย  ศรีพงษ 13. รองศาสตราจารยลาวัลย  ศรีพงษ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรรัตน  ไชยเดชกําจร 14. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรรัตน  ไชยเดชกําจร 

16. รองศาสตราจารย ดร. อรอุมา  โตะยามา 15. รองศาสตราจารย ดร. อรอุมา  โตะยามา 

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรวุฒิ  วัฒนา 16. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรวุฒิ  วัฒนา 

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพรัตน  นันทรัตนพงศ 17. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพรัตน  นันทรัตนพงศ 

19. รองศาสตราจารย ดร. เพ็ญพรรณ  เวชวิทยาขลัง 18. รองศาสตราจารย ดร. เพ็ญพรรณ  เวชวิทยาขลัง 

20. อาจารย ดร. บุญญาภา  หวังวัฒนา 19. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญญาภา หวังวัฒนา** 
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรกัญญา  นารากรวิชญ 20. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรกัญญา  นารากรวิชญ 

 21. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลาวัลย  เซี่ยงจง 

 22. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปวริศ  วงษประยูร 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

             ** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ 

      ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข ตารางชองอาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) ให

ตรวจสอบอาจารยลําดับที่ 4 เนื่องจากไมปรากฏในตารางชองอาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) และอาจารยลําดับที่ 

21 ใหตรวจสอบตําแหนงทางวิชาการอีกครั้งใหเปนปจจุบัน  

    2. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “ปรากฏ

วาไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรโดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้” เปน “ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรเมื่อ

เปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปรากฏดังนี”้ 

    3. ขอมลูประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร  

     3.1  อาจารยลําดับที่ 1 หัวขอบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ใหตัดผลงานลําดับ

สุดทายออกเนื่องจากเกินรอบระยะเวลา 5 ป และหัวขอ Proceedings ใหตัดผลงานหัวขอนี้ออกเนื่องจากเกินรอบ

ระยะเวลา 5 ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

     3.2  อาจารยลําดับที่ 2 หัวขอตําแหนงทางวิชาการใหตรวจสอบขอมูลที่ระบุใหเปน

ปจจุบัน หัวขอ Proceedings ใหตัดผลงานหัวขอนี้ออกเนื่องจากเกินรอบระยะเวลา 5 ป ทั้งนี้ใหเพ่ิมผลงานชิ้นอื่น

แทน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

     3.3  อาจารยลําดับที่ 3 หัวขอบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ใหปรับแกรูปแบบ

การพิมพโดยเรียงลําดับผลงานปที่ตีพิมพลาสุดขึ้นกอน 

    ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

   3.24.5 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม(หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2561 บัณฑติวิทยาลัย 

     ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  ฉบับป พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และผานการตรวจสอบจาก
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บัณฑิตวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป โดยมีสาระ

ในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. รองศาสตราจารย ดร. สมลักษณ  คงเมือง* 1. รองศาสตราจารย ดร. สมลักษณ  คงเมือง* 

2. รองศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร* 2. รองศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร* 

3. ศาสตราจารย ดร. ประณีต  โอปณะโสภิต* 3. ศาสตราจารย ดร. ประณีต  โอปณะโสภิต* 

4. รองศาสตราจารย ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต* 4. รองศาสตราจารย ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต* 

5. รองศาสตราจารย ดร. สุวรรณี  พนมสุข* 5. รองศาสตราจารย ดร. สุวรรณ ี พนมสุข* 

6. รองศาสตราจารย ดร. ธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน 6. รองศาสตราจารย ดร. ธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน 

7. รองศาสตราจารย ดร. เกษร  จันทรศริิ 7. รองศาสตราจารย ดร. เกษร  จันทรศริิ 

8. อาจารย ดร. ประสพชัย  พัฒนโรจนโสภณ 8. อาจารย ดร. ประสพชัย  พัฒนโรจนโสภณ 

9. รองศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย  แพชมัด 9. รองศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย  แพชมัด 

10. ศาสตราจารย ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศกัดิ์ 10. ศาสตราจารย ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศกัดิ์ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิภาลักษณ  ปฐมชัยวิวัฒน - 

12. รองศาสตราจารย ดร. สนทยา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 11. รองศาสตราจารย ดร. สนทยา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 

13. รองศาสตราจารย ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน 12. รองศาสตราจารย ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐวัฒน  ณัฐพูลวัฒน 13. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐวัฒน  ณัฐพูลวัฒน 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย  สุทธะนันท 14. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย  สุทธะนันท 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต 15. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

      ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

      1. ขอ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

อาจารยประจํ าหลั กสู ตรที่ มี คุณสมบั ติครบถ วนตามเกณฑมาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษา  

พ.ศ. 2558 และเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย” เปน “เพ่ือใหหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเพื่อใหสามารถบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย” 

      2. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข ตารางชองอาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) อาจารย

ลําดับที่ 8 ใหระบุตําแหนงทางวิชาการ จาก “อาจารย” เปน “ผูชวยศาสตราจารย” และระบุเครื่องหมาย “**” 

(ดอกจัน) ทายนายสกุล พรอมปรับแกหมายเหตุทายตาราง เปน  

       “* หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

       ** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ” 
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       ทั้งนี้  ใหปรับแกขอมูลในตารางรายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอ

เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกันดวย  
    3. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “ปรากฏ

วาไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรโดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้” เปน “ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรเมื่อ

เปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปรากฏดังนี”้ 

    ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 
 

   3.24.6 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. 2561 บัณฑติวิทยาลัย 

     ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  ฉบับป พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และผานการตรวจสอบจาก

บัณฑิตวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป โดยมีสาระ

ในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. รองศาสตราจารย ดร. สนทยา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์* 1. รองศาสตราจารย ดร. สนทยา  ลิ้มมทัวาภิรัติ์* 

2. รองศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย  แพชมัด* 2. รองศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย  แพชมัด* 

3. ศาสตราจารย ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศกัดิ์* 3. ศาสตราจารย ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศกัดิ์* 

4. รองศาสตราจารย ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน* 4. รองศาสตราจารย ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน* 

5. รองศาสตราจารย ดร. เกษร  จันทรศริิ* 5. รองศาสตราจารย ดร. เกษร  จันทรศริิ* 

6. รองศาสตราจารย ดร. สมลักษณ  คงเมือง 6. รองศาสตราจารย ดร. สมลักษณ  คงเมือง 

7. รองศาสตราจารย ดร. ธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน 7. รองศาสตราจารย ดร. ธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน 

8. ศาสตราจารย ดร. ประณีต  โอปณะโสภิต 8. ศาสตราจารย ดร. ประณีต  โอปณะโสภิต 

9. รองศาสตราจารย ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต 9. รองศาสตราจารย ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต 

10. รองศาสตราจารย ดร. สุวรรณี  พนมสุข 10. รองศาสตราจารย ดร. สุวรรณี  พนมสุข 

11. รองศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร 11. รองศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร 

12. อาจารย ดร. ประสพชัย  พัฒนโรจนโสภณ 12. อาจารย ดร. ประสพชัย  พัฒนโรจนโสภณ 
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิภาลักษณ  ปฐมชัยวิวัฒน - 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐวัฒน  ณัฐพูลวัฒน 13. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐวัฒน  ณัฐพูลวัฒน 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย  สุทธะนันท 14. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย  สุทธะนันท 

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต 15. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต 

17. รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 16. รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทสพล  เขตเจนการ 17. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทสพล  เขตเจนการ 

19. รองศาสตราจารย ดร. ประจวบ  กลอมจิตร 18. รองศาสตราจารย ดร. ประจวบ  กลอมจิตร 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

      ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

      1. ขอ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

อาจารยประจํ าหลั กสู ตรที่ มี คุณสมบั ติ ครบถ วนตาม เกณฑมาตรฐานหลั กสูตรระดับ บัณฑิตศึ กษา  

พ.ศ. 2558 และเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย” เปน “เพ่ือใหหลักสูตรเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเพื่อใหสามารถบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย” 

      2. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข ตารางชองอาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) อาจารย

ลําดับที่ 12 ใหระบุตําแหนงทางวิชาการ จาก “อาจารย” เปน “ผูชวยศาสตราจารย” และระบุเครื่องหมาย “**” 

(ดอกจัน) ทายนามสกุล พรอมทั้งปรับแกหมายเหตุทายตาราง เปน  

       “* หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

       ** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ”  

       ทั้งนี้  ใหปรับแกขอมูลในตารางรายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอ

เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกันดวย  

    3. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “ปรากฏ

วาไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรโดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้” เปน “ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรเมื่อ

เปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปรากฏดังนี”้ 

    4. ตารางรายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 

     4.1  ตารางชองรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) ใหปรับแกการเรียงลําดับเลข

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหถูกตอง 
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     4.2  ตารางชองสถานะอาจารย ลําดับที่ 18 และลําดับที่ 19 ใหปรับแกรูปแบบการ

พิมพขอความใหอยูกึ่งกลางเชนเดียวกับลําดับอ่ืน ๆ 

     4.3  หัวตารางกอนอาจารยลําดับที่ 19 ใหตัดหัวตารางที่พิมพเกินมาออก 

    ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 
 

   3.24.7 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการ

บริหาร ฉบับป พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 

     ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ฉบับป พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และผานการตรวจสอบจาก

บัณฑิตวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป โดยมีสาระ

ในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. อาจารย ดร. ภานุพัฒน  พุมพฤกษ* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภานุพัฒน  พุมพฤกษ*,** 

2. อาจารย ดร. น้ําฝน  ศรีบัณฑิต* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. น้ําฝน  ศรีบัณฑิต** 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฏฐิญา  คาผล* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฏฐิญา  คาผล* 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรสิทธิ์  ลอจิตรอํานวย 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรสิทธิ์  ลอจิตรอํานวย 

5. รองศาสตราจารยระพีพรรณ  ฉลองสุข 5. รองศาสตราจารยระพีพรรณ  ฉลองสุข 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วารณี  บุญชวยเหลือ 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วารณี  บุญชวยเหลือ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุรินทร  ต. ศรีวงษ 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุรินทร  ต. ศรีวงษ 

8. รองศาสตราจารยวิวัฒน  ถาวรวัฒนยงค 8. รองศาสตราจารยวิวัฒน  ถาวรวัฒนยงค 

 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สินีนาฏ  กริชชาญชัย* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

             ** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ 

      ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

    1. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “ปรากฏ

วาไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรโดยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้” เปน “ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรเมื่อ

เปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปรากฏดังนี”้ 



42 
 

    2. ตารางรายละเอียดอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 

     2.1  อาจารยลําดับที่ 2 ตารางชองคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปที่สําเร็จการศึกษา 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ใหปรับแกรูปแบบการพิมพเวนวรรคตอน จาก  

       “ภ.บ.เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)”  

       เปน  

       “ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)” 

     2.2  อาจารยลําดับที่ 5 ตารางชองสถานะ ใหตรวจสอบวามีการตอสัญญาจางหรือไม 

หากมีใหระบุสัญญาใหมตอทายสัญญาจางเดิมดวย หากไมตอสัญญจางใหระบุเหตุผลตอทาย 

    3. ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร หัวขอคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาโท ใหปรับแกรูปแบบการพิมพชื่อยอคุณวุฒิ จาก “M.I.B” เปน “M.I.B.” และ

หัวขอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ใหเพ่ิมขอมูล (วัน/เดือน/ป) ที่เผยแพรผลงานดวย ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กําหนดใหระบุขอมูลดังกลาวดวยเพ่ือตรวจสอบวาเปนผลงาน

ทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หรือไม 

    ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

 3.25 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560  

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

จุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 

19/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป โดยมีสาระในการ

ปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชาวรีย  อรรถลังรอง* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชาวรีย  อรรถลังรอง* 

2. อาจารย ดร. ทักษวัน  ทองอราม* 2. อาจารย ดร. ทักษวัน  ทองอราม* 

3. อาจารย ดร. สุจินันท  มีไล* 3. อาจารย ดร. สุจินันท  มีไล* 

4. อาจารย ดร. อุรารักษ  รมรื่น* 4. อาจารย ดร. อุรารักษ  รมรื่น* 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกพันธ  บางย่ีขัน 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกพันธ  บางย่ีขัน 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย  เตโชวิศาล 6. รองศาสตราจารย ดร. ธงชัย  เตโชวิศาล** 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนาพร  ชื่นอ่ิม 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนาพร  ชื่นอ่ิม 
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อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

8. รองศาสตราจารย ดร. นีลวรรณ  พงศศิลป 8. รองศาสตราจารย ดร. นีลวรรณ  พงศศลิป 

9. อาจารย ดร. วรัญู  พูลสวัสดิ์* 9. อาจารย ดร. วรัญู  พูลสวัสดิ์* 

10. รองศาสตราจารย ดร. บุญศรี  จงเสรีจิตต 10. รองศาสตราจารย ดร. บุญศรี  จงเสรีจิตต 

11. อาจารย ดร. กิตติมา  ไวไธสง 11. อาจารย ดร. กิตติมา  ไวไธสง* 

12. อาจารย ดร. อรวรรณ  บริรักษ 12. อาจารย ดร. อรวรรณ  บริรักษ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

             ** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ 
    

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ขอ 1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก ใหปรับแกขอความ จาก 

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560” เปน “สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560” 

   2. ขอ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “เนื่องจากภาควิชาจุลชีววิทยามีความ

ประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ.....” เปน “เนื่องจากภาควิชาจุลชีววิทยามีความ

ประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรของ.....” 

   3. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2560 ดังนี้” เปน “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้” และตารางชองอาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) ลําดับ

ที่ 1 ใหตัดชื่อออก และระบุเปนเครื่องหมาย “-” 

   4. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข  

    4.1 ใหปรับแกขอความ จาก “ปรากฏวาไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับ

โครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้” 

เปน “ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรเม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

ตร ีพ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี”้ 

    4.2 ใหปรับแกขอความในตารางจาก 
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หมวดวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

เกณฑ

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

    2.1 วิชาแกน 

    2.2 วิชาเฉพาะดาน 

         2.2.1 วิชาบังคับ 

         2.2.2 วิชาบังคับเลือก 

         2.2.3 วิชาเลือก 

72 

- 

 

- 

- 

- 

98 

27 

 

51 

3 

17 

98 

27 

 

51 

3 

17 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

   หนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 134 134 

    เปน 

 

หมวดวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

เกณฑ

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 

    2.1 วิชาแกน  

    2.2 วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 

         2.2.1 วิชาบังคับ  

         2.2.2 วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา 

         2.2.3 วิชาเลือก ไมนอยกวา 

72 

- 

 

- 

- 

- 

98 

27 

 

51 

3 

17 

98 

27 

 

51 

3 

17 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 6 6 

   หนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 134 134 

    4.3 รับรองความถูกตองของขอมูล ใหปรับแกตําแหนง จาก “ผูรักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร” เปน “อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
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   5. รายละเอียดขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  

    5.1 อาจารยลําดับท่ี 1 ใหตัดขอมูลในชองรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) ออก

ทั้งหมด และระบุเครื่องหมาย “-”   

    5.2 อาจารยลําดับที่ 9 และลําดับที่ 11 ตารางชองสถานะ ใหปรับแกรูปแบบการพิมพขอความ

ใหอยูก่ึงกลางใหเปนแบบเดียวกันกับอาจารยทานอ่ืน  

   6. ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร หัวขอผลงานทางวิชาการ ให

ตัดหัวขอที่ไมปรากฏผลงานออกท้ังหมด และหัวขอประสบการณการ ใหปรับแกขอความจาก “ระดับปริญญาโท” 

เปนระดับบัณฑิตศกึษา 

   ใหเสนอคณะวิทยาศาสตรพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

 3.26 คณะศึกษาศาสตร ขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร 

   3.26.1 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ

การพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑติวิทยาลัย 

     ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และผานการ

ตรวจสอบจากบัณฑติวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตน

ไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตร ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. รองศาสตราจารย ดร. ศิริณา  จิตตจรัส* 1. รองศาสตราจารย ดร. ศิริณา  จิตตจรัส* 

2. อาจารย ดร. พีรเทพ  รุงคุณากร* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กรภัสสร  อินทรบํารุง* 

3. อาจารย ดร. อรอุษา  ปุณยบุรณะ* 3. อาจารย ดร. อรอุษา  ปุณยบุรณะ* 

4. อาจารย ดร. สิริกมล  หมดมลทิน 4. อาจารย ดร. สิริกมล  หมดมลทิน 

5. อาจารย ดร. บุญรอด  ชาติยานนท 5. อาจารย ดร. บุญรอด  ชาติยานนท 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

     1. ขอ 1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก ใหปรับแกขอความ 

จาก “สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559” เปน “สํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2559” 
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     2. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “การ

ปรับปรุงแกไขหลักสูตรครั้งนี้ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้” เปน “ไมกระทบตอ

โครงสรางหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้” 

     3. ตารางรายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารยลําดับที่ 1 

ตารางชองสถานะ ใหตรวจสอบวามีการตอสัญญาจางหรือไม หากมีใหระบุสัญญาใหมตอทายสัญญาจางเดิมดวย 

หากไมตอสัญญจางใหระบุเหตุผลตอทาย 

     4. ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร หัวขอผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอื่น ใหระบุวาเปนผลงานประเภทใดใหชัดเจน 

     ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

   3.26.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ

การพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑติวิทยาลัย 

     ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ฉบับป พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และผานการ

ตรวจสอบจากบัณฑติวิทยาลัยแลว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตน

ไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตร ดังนี้ 

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) 

1. รองศาสตราจารย ดร. ศิริณา  จิตตจรัส* 1. รองศาสตราจารย ดร. ศิริณา  จิตตจรัส* 

2. อาจารย ดร. พีรเทพ  รุงคุณากร* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กรภัสสร  อินทรบํารุง* 

3. อาจารย ดร. อรอุษา  ปุณยบุรณะ* 3. อาจารย ดร. อรอุษา  ปุณยบุรณะ* 

4. อาจารย ดร. สิริกมล  หมดมลทิน 4. อาจารย ดร. สิริกมล  หมดมลทิน 

5. อาจารย ดร. บุญรอด  ชาติยานนท 5. อาจารย ดร. บุญรอด  ชาติยานนท 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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     1. ขอ 1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก ใหปรับแกขอความ 

จาก “สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559” เปน “สํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2559” 

     2. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “การ

ปรับปรุงแกไขหลักสูตรครั้งนี้ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้” เปน “ไมกระทบตอ

โครงสรางหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้” 

     3. ตารางรายละเอียดขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารยลําดับที่ 1 

ตารางชองสถานะ ใหตรวจสอบวามีการตอสัญญาจางหรือไม หากมีใหระบุสัญญาใหมตอทายสัญญาจางเดิมดวย 

หากไมตอสัญญจางใหระบุเหตุผลตอทาย 

     4. ขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร หัวขอผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอื่น ใหระบุวาเปนผลงานประเภทใดใหชัดเจน 

     ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

 3.27  การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป) ฉบับป   

พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร 

   ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม

ศึกษา (4 ป) ฉบับป พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 16/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 เปน

ตนไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการรรับนักศึกษา ปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

เปาหมายจํานวนนักศึกษาใหม (ตามมแผนเดิม) 

ชั้นปที่  จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

ชั้นปที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปที่ 2  40 40 40 40 

ชั้นปที่ 3   40 40 40 

ชั้นปที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    40 40 
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เปาหมายจํานวนนักศึกษาใหม (ท่ีขอปรับแผน) 

ชั้นปที่  จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

ชั้นปที่ 1 40 49 40 40 40 

ชั้นปที่ 2  40 49 40 40 

ชั้นปที่ 3   40 49 40 

ชั้นปที่ 4    40 49 

รวม 40 89 129 169 169 

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    40 40 

   ที่ประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   1. ขอ 5. สาระในการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกรูปแบบการพิมพ เปน 

แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป (เดิม) 

ชั้นปที่  จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

ชั้นปที่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปที่ 2  40 40 40 40 

ชั้นปที่ 3   40 40 40 

ชั้นปที่ 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    40 40 

แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป (เปลี่ยนแปลงเปน) 

ชั้นปที่  จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

ชั้นปที่ 1 40 49 40 40 40 

ชั้นปที่ 2  40 49 40 40 

ชั้นปที่ 3   40 49 40 

ชั้นปที่ 4    40 49 

รวม 40 89 129 169 169 

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    40 40 
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  2. ขอ 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข ใหปรับแกขอความ จาก “การปรับปรุง

แกไขไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้” เปน “ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรเมื่อ

เปรียบเทียบ กับโครงสรา งเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2558 ของ

กระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้” และในตารางชองหมวดวิชา ใหเพิ่มรายละเอียดในหมวดวิชาตามโครงสราง

หลักสูตร 

  ใหเสนอคณะศึกษาศาสตรพิจารณา แลวเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ที่พิจารณา 

 4.1 (ราง) กําหนดการเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ครบรอบตองปรับปรุง ปการศึกษา 

2565 และปการศึกษา 2566 

   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) กําหนดการเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ครบรอบ

ตองปรับปรุง ปการศึกษา 2565 จํานวน 53 หลักสูตร และปการศึกษา 2566 จํานวน 62 หลักสูตร 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดงันี้ 

  1. (ราง) กําหนดการเสนอหลักสูตรที่ครบรอบตองปรับปรุงและเริ่มใชในปการศึกษา 2565 ให

ตรวจสอบขอมูล หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตามกําหนดการปรับปรุง

หลักสูตรของสภาวิชาชีพตองปรับปรุง และเริ่มใชในปการศึกษาใด และใหฝายเลขานุการจัดทําบันทึกเสนอที่

ประชุมสภาวิชาการตอไป 

  2. (ราง) กําหนดการเสนอหลักสูตรที่ครบรอบตองปรับปรุงและเริ่มใชในปการศึกษา 2566 ใหคณะ

วิชาทบทวนกําหนดการและแจงขอมูลมายังฝายเลขานุการเพ่ือปรับแก และเสนอที่ประชุมพิจารณาในปถัดไป 

 

 4.2 (ราง) รายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) และ (ราง) รายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชาประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ตามเกณฑ AUN-QA 

  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) รายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)และ 

(ราง) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ตามเกณฑ AUN-QA 

  โดยใหคณะวิชาพิจารณา รางดังกลาวแลวแจงขอเสนอแนะเพิ่มเติมมายังภารกิจหลักสูตรหรือผูชวย

อธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา เพ่ือปรับแกและเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง  
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เรื่องแจงเพื่อทราบเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม 

 1. ประชาสัมพันธโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและแผนหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากรที่

ตอบโจทยประเทศในยุคโลกพลิกผัน” ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรอุปถัมภ ชั้น 5 

อาคารศึกษาศาสตร 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร โดยจะมีบันทึกสงไปทุก

คณะวิชาตอไป 
 2. ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา ไดเขารวมประชุมหลักสูตรเชื่อมโยงตอเนื่อง ซึ่งเปนนโยบายของ

จังหวัดนครปฐม เพ่ือดําเนินการเชื่อมโยงหลักสูตรของ สพฐ. และหลักสูตรของอาชีวศึกษา สูอุดมศึกษา ซึ่งจะ

ดําเนินการใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนอาชีวศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนลวงหนา

เปนแบบรายวิชาหรือแบบ Module ได เพ่ือนํามาเทียบโอนสูระดับอุดมศึกษาตอไป ทั้งนี้จะนํามาหารือกับ

คณะกรรมการตอไปวาจะสามารถมีวิธีการเชื่อมโยงไดอยางไร โดยจะมีการเรียนเชิญอาจารยจากโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา มารวมหารือแนวทางการดําเนินการตอไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

ปดประชุม 12.00 น. 
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