
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ครั้งที่ 9/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams  

............................................................ 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสด์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์  ผาทอง  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการ 
     และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี  กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 6. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  ช้ันจิรกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน กรรมการ 
      คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์  ชัยสุข   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา อิงอาจ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 11. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรช่ืน   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ  
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี  มงคลสวัสด์ิ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กรรมการ 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐนา  ลีฬหรัตนรักษ ์รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา   กรรมการ 
     คณะวิทยาการจัดการ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพันธ์  ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์  กรรมการ 
 16. อาจารย์ ดร. กฤษณะ  เรืองฤทธ์ิ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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 17. นางสาวพาฝัน  นุหัง    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ 
 18. นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ์   ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
 19. นางสาวน้ าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  เลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
 20. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ  
 21. นางสาวประภัสสร ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวิชาการ 
 22. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
     กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. อาจารย์ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง อาจารย์ประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ 
 2. นายวัชรินทร์  แสงแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
   คณะศึกษาศาสตร์ 
 3. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้ลาประชุม 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพร  สิริวิชัย  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
      

เปิดประชุมเวลา  9.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

   1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ) ดังน้ี 
    1.1 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ) ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
แล้ว เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไข ดังน้ี 
    1) หน้า 1 รายช่ือผู้เข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ล าดับท่ี 14 ให้ปรับแก้ต าแหน่งทาง
วิชาการจาก “อาจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น” 
    2) หน้า 4 ข้อ 1.2 ให้ปรับแก้การระบุเครื่องหมาย “*” จาก 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์นาตยา  อยู่คง* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยู่คง*,** 

    เป็น 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์นาตยา  อยู่คง* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยู่คง** 
 
    1.2 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ) ครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
แล้ว เมื่อวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข  
 

   2. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 7 /2563 เมื่อวันท่ี 
6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
 

   3. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกลุ่มย่อยสาขาวิทยาศาสตร์ ดังน้ี 
    3.1 ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะ
กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
    3.2 ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะ
กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
    3.3 ครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะ
กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
    3.4 ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะ
กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
   4. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกลุ่มย่อยสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ดังน้ี 
    4.1 ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ .ศ. 2563 คณะ
กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
    4.2 ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะ
กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
    4.3 ครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะ
กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
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    4.4 ครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะ
กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
    4.5 ครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะ
กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
    4.6 ครั้งท่ี 11/2563 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 10 กันยายน พ .ศ. 2563 
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
 

   5. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกลุ่มย่อยสาขาศิลปะและการ
ออกแบบ ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แล้ว เมื่อวันท่ี 11 กันยายน พ .ศ. 2563 คณะ
กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข 
   6. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบการอนุมัติ       
หลักสูตร ผ่านระบบ CHECO ดังน้ี 

 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว โรงแรม และอีเวนต์ (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2562) 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว โรงแรม และอีเวนต์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 7. ตามบันทึกส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ี อว 0224.1/ว 1109 
ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563 เรื่อง การขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเน่ืองมาจากการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ เรื่อง 
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาหยุดการเรียนการสอนทุกรูปแบบยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ และให้ยกเลิกการฝึกงานทุกรูปแบบ ซึ่ง
จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษา
อยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษา และอาจจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ประกาศ
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กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาท่ี
ได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ออกไปอีกครั้งละ  
1 ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ส าหรับนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในช้ันปีต่าง ๆ ในปี
การศึกษา 2562 ดังน้ี 
  1. การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
   1.1 ปริญญาตรี 4 ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษา อยู่ในช้ันปีท่ี 7 และช้ันปีท่ี 8 
   1.2 ปริญญาตรี 5 ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษา อยู่ในช้ันปีท่ี 9 และช้ันปีท่ี 10 
   1.3 ปริญญาตรี 6 ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษา อยู่ในช้ันปีท่ี 11 และช้ันปีท่ี 12 
   1.4 ปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) เฉพาะนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4  
   1.5 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เฉพาะนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษา
อยู่ในช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 
   1.6 ปริญญาโท เฉพาะนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 4 และช้ันปีท่ี 5 
   1.7 ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี) เฉพาะนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ช้ันปีท่ี 7 และช้ันปีท่ี 8 
   1.8 ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท) เฉพาะนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ช้ันปีท่ี 5 และช้ันปีท่ี 6 
  2. การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   2.1 ปริญญาตรี 4 ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษา อยู่ในช้ันปีท่ี 11 และช้ันปีท่ี 12 
   2.2 ปริญญาตรี 5 ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษา อยู่ในช้ันปีท่ี 14 และช้ันปีท่ี 15 
   2.3 ปริญญาตรี 6 ปี เฉพาะนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษา อยู่ในช้ันปีท่ี 17 และช้ันปีท่ี 18 
   2.4 ปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) เฉพาะนิสิตนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 5 และช้ันปีท่ี 6 
  ท้ังน้ี ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขอขยายเวลาการส าเร็จ
การศึกษาดังกล่าว โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา 
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 8.  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ขอรายงานผลการจัดการ
ทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความศูนย์บริหารจัดการ วิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  ท่ี อว 8603.12/01552 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบประกอบการประชุม หรือสามารถดาวโหลดผ่านเว็บไซต์ 
https://1th.me/1Av1k 
  ท้ังน้ี ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมกับท่ีประชุมว่า เน่ืองด้วยนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา จะมีบางหลักสูตรท่ีใช้
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 รหัสวิชาขึ้นต้นด้วย SU ท้ังน้ีส าหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ SU201 
นักศึกษาจะได้รับยกเว้นการลงทะเบียน ซึ่งจากเดิมต้องทดสอบแรกเข้าก่อนเปิดภาคการศึกษา แต่เน่ืองจาก
สถานการณ์ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถจัดสอบก่อนเปิดภาคการศึกษาได้ ท าให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนใน
รายวิชา SU201 ไปก่อน ซึ่งจากการสอบครั้งน้ีมีนักศึกษาจ านวนหน่ึงท่ีมีผลการทดสอบได้ระดับ B1 ขึ้นไปจะได้รับ
ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว สามารถเรียนต่อไปจน
ครบจบตามเวลาได้ แต่จะมีผลการศึกษาผลเป็น S เท่าน้ัน ซึ่งได้แจ้งให้นักศึกษารับทราบแล้ว ซึ่งมีนักศึกษา
บางส่วนขอสละสิทธ์ิไม่เรียนต่อ และมีนักศึกษาบางส่วนเรียนต่อไปจนจบตามเวลา ในกรณีท่ีนักศึกษาขอสละสิทธ์ิ
ไม่เรียนต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ SU201 เพราะสอบผ่านแล้วจะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าวอยู่แล้ว ซึ่งทางศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด าเนินการประกาศ
ให้นักศึกษาทราบตามเงื่อนไขในรายละเอียดของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ถ้าผ่านในระดับ B1 จะได้รับการ
ยกเว้นในรายวิชา SU201 และถ้าผ่านในระดับได้ B2 จะได้รับยกเว้นท้ัง รายวิชา SU201 และรายวิชา SU202 โดย
ไม่ต้องด าเนินการใด ๆ ในกรณีท่ีนักศึกษาเคยสอบผ่านแล้วลาออกไป และสมัครเข้าศึกษาใหม่และจะขอน าผลการ
สอบเดิมมาใช้ ทางศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะน าเรื่องเข้ามายังท่ี
ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป หากนักศึกษามีความประสงค์จะเรียนต่อก็สามารถแจ้งท่ี
อาจารย์ผู้สอนได้  
 9. รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและแผนหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีตอบโจทย์ประเทศในยุคโลกพลิกผัน” 
  ตามท่ีกองบริหารงานวิชาการได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและแผน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีตอบโจทย์ประเทศในยุคโลกพลิกผัน” เมื่อศุกร์ท่ี 25 กันยายน 2563 เสร็จส้ินไป
แล้วน้ัน ท้ังน้ีโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมแบบ On-site จ านวน 84 คนผู้เข้าร่วม
ประชุมผ่านระบบ ZOOM จ านวน 254 คน รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 338 คน โดยแบบตอบรับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี ในการน้ีกองบริหารงานวิชาการจะด าเนินการเผยแพร่วิดีทัศน์โครงการและสรุปข้อมูลท่ีได้จากการ
ประชุมให้ทราบต่อไป 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 2.1 คณะมัณฑนศิลป์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
   สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2563 ได้
พิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเคลือบ
ดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมัณฑนศิลป์ โดยมีมติให้ความเห็นชอบ ในการน้ี คณะมัณฑนศิลป์ขอ
เสนอเปล่ียนแปลงช่ือสาขาวิชาจากเดิม “สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา” เป็น “สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบเครื่องเคลือนดินเผา” โดยคงรายช่ือคณะอนุกรรมการชุดเดิมดังน้ี 

    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. รองศาสตราจารย์สุขุมาล  สาระเกษตริน อนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักด์ิ  เขียวมั่ง อนุกรรมการ 
3. อาจารย์วศินบุรี  สุภานิชวรภาชน์ อนุกรรมการ 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร  กาษรสุวรรณ อนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์  เผ่าไทย อนุกรรมการ 
3. อาจารย์ศิรัมภา  จุลนวล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

    ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรล าดับท่ี 2 ให้ปรับแก้ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นปัจจุบัน 
   ให้เสนอคณะมัณฑนศิลป์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
คณะมัณฑนศิลป์ และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 
 2.2 (ร่าง) แบบฟอร์ม รายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และ รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
   สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมวิชาการ ครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2563 ได้
พิจารณา (ร่าง) รายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีมติให้คณะวิชาพิจารณา ร่างดังกล่าวแล้ว
แจ้งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมายังภารกิจหลักสูตรหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา เพ่ือปรับแก้และเสนอท่ี
ประชุมพิจารณาอีกครั้ง น้ัน 
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   ท้ังน้ี ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณะวิชาใด จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้ง  
   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   1. มคอ.4 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ข้อย่อยท่ี 4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ท่ีปรึกษา
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอให้ปรับแบบฟอร์มกรณีท่ีมีอาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
จ านวนมากให้สามารถจัดท าเป็นเอกสารแนบได้ 
   2. หมวดท่ี 6 แผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการประเมินผล ข้อย่อยท่ี 1 แผนการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม เสนอให้เพ่ิมตารางช่องหมายเหตุ และปรับตารางช่องสัปดาห์ท่ี ให้สามารถระบุเป็นช่วง
สัปดาห์ได้ 
   ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาด าเนินการปรับแก้ และแจ้งทุกคณะวิชาทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีพิจารณา 
 3.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี  
พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยการเวียนให้ความเห็นชอบ เมื่อ
วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ 
ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังน้ี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร* 
2. อาจารย์ ดร. ธัชพงศ์  ชูศรี* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชพงศ์  ชูศรี*,** 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญดา  เพ็ญโรจน์* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญดา  เพ็ญโรจน์* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ* 
6. อาจารย์ ดร. สินี  หนองเต่าด า* 6. อาจารย์ ดร. สินี  หนองเต่าด า* 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  อินณวงศ์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  อินณวงศ์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรากรณ์  มหาโยธี 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรากรณ์  มหาโยธี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  คูวิจิตรจารุ 9. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  คูวิจิตรจารุ** 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาค  สอนไว 10. รองศาสตราจารย์ ดร. โสภาค  สอนไว** 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี  ลีจีรจ าเนียร - 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์  แก้วมณีชัย - 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  กิ่งผดุง 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  กิ่งผดุง 
14. อาจารย์ ดร. พรศรี  เจริญพานิช 12. อาจารย์ ดร. พรศรี  เจริญพานิช 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
            ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
 

   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   1. ข้อ 1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวน้ีได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจาก ให้ปรับแก้ข้อความ จาก 
“ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2561” เป็น “ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2561” 
   2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความ จาก “ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอ
เปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร.....” เป็น “ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอ
เปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร.....” 
   3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความ จาก “ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร.....” เป็น “ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร.....”  
   4. ตารางรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ตารางช่องรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับท่ี 
12 ตารางช่องสถานะให้ระบุข้อมูลด้วย 
   5. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความ จาก “การปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรน้ีไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังน้ี” เป็น “ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตรเมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปรากฏดังน้ี” 
   ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภา
วิชาการต่อไป 
 
  3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 13/2563 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิต
วิทยาลัยแล้ว เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังน้ี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์พรชัย  เทพปัญญา* 1. รองศาสตราจารย์พรชัย  เทพปัญญา* 
2. อาจารย์ ดร. ปริญญา  หรุ่นโพธิ์* 2. อาจารย์ ดร. ปริญญา  หรุ่นโพธิ์* 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์* 3. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย  กิตติศักด์ินาวิน 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย  กิตติศักด์ินาวิน 
5. อาจารย์ ดร. รุ่งทิพย์  จันทร์ธนะกุล 5. อาจารย์ ดร. รุ่งทิพย์  จันทร์ธนะกุล 
6. อาจารย์ ดร. พนัชกร  สิมะขจรบุญ 6. อาจารย์ ดร. พนัชกร  สิมะขจรบุญ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวรรยา  ธรรมอภิพล 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวรรยา  ธรรมอภิพล 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย  อารักษ์โพชฌงค์ 
 9. อาจารย์ ดร. โกสินทร์  เตชะนิยม 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   1. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความ จาก “ปรากฏว่าไม่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังน้ี” เป็น “ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังน้ี” 
   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีขอเปล่ียนแปลง อาจารย์ล าดับท่ี 1 ตาราง
ช่องสถานะ ให้ระบุสัญญาจ้างเดิมและสัญญาจ้างใหม่ 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.3  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ฉบับปี  
พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี 
ครั้งท่ี 13/2563 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันท่ี 25 
สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิม
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังน้ี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ด ารงพล  อินทร์จันทร์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ด ารงพล  อินทร์จันทร์* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์  พ่ึงประชา* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์  พ่ึงประชา* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพร  ศิริศักด์ิด าเกิง* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพร  ศิริศักด์ิด าเกิง* 
4. อาจารย์วราภรณ์  มนต์ไตรเวศย์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์  มนต์ไตรเวศย์** 
5. อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา 5. อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา 
 6. อาจารย์ ดร. นัฐวุฒิ  สิงห์กุล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   1. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ ให้
ปรับแก้ค าท่ีพิมพ์ผิดจาก “กระทรงศึกษาธิการ” เป็น “กระทรวงศึกษาธิการ” 
   2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวข้อคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรค  
    จาก “ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2543)”  
    เป็น “ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2543) 
และหัวข้อผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้ระบุวัน เดือน ปี ท่ีเผยแพร่ผลงานด้วย 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.4  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ฉบับปี  
พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย  
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิต
วิทยาลัยแล้ว เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังน้ี 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ  แสนภูมิ* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ  แสนภูมิ* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุณี  เกษรพิกุล* 2. ผู้ช่วยบศาสตราจารย์ ดร. จารุณี  เกษรพิกุล* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี  มานะไตรนนท์* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี  มานะไตรนนท์* 
4. อาจารย์ ดร. กฤติยา  เลิศชุณหะเกียรติ* 4. อาจารย์ ดร. กฤติยา  เลิศชุณหะเกียรติ* 
5. อาจารย์ ดร. อรรถพล  เทียนทอง* 5. อาจารย์ ดร. อรรถพล  เทียนทอง* 
6. อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา  สิทธิยะ 6. อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา  สิทธิยะ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันท์  เชาว์เครือ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันท์  เชาว์เครือ 
8. อาจารย์ ดร. พิรวิทย์  เช้ือวงษ์บุญ 8. อาจารย์ ดร. พิรวิทย์  เช้ือวงษ์บุญ 
9. อาจารย์ ดร. ศรัณย์พงศ์  ทองเรือง 9. อาจารย์ ดร. ศรัณย์พงศ์  ทองเรือง 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร  ภุมรินทร์ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร  ภุมรินทร์ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. นรินทร์ 

ปริยวิชญภักดี 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. นรินทร์ 

ปริยวิชญภักดี 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวัฒน์  ชลอสันติสกุล 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวัฒน์  ชลอสันติสกุล 

13. อาจารย์ ดร. ภวัต  เสรีตระกูล 13. อาจารย์ ดร. ภวัต  เสรีตระกูล 

 14. อาจารย์ ดร. พิเชษฐ  ศรีบุญยงค์ 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   1. ข้อ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) ล าดับท่ี 14. ให้
ตรวจสอบและปรับแก้ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นปัจจุบัน 
   2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวข้อประสบการณ์สอน 
ให้ตรวจสอบรหัสรายวิชา “710 323 ปฏิบัติการอาหารสัตว์” และ “710 323 สารเสริมในอาหารสัตว์เบ้ืองต้น” 
ซึ่งเลขรหัสรายวิชาซ้ ากัน 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

   3.5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรภูมิ
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) บัณฑิตวิทยาลัย ตามบันทึกคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ท่ี อว 8608/2041 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 ดังน้ี 
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    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
     1. อาจารย์ ดร. ดนัย  ทายตะค ุ อนุกรรมการ 
     2. นายวีระพันธ์  ไพศาลนันท์  อนุกรรมการ 
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา  บุณโยภาส อนุกรรมการ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1. รองศาสตราจารย์ ดร. รุจิโรจน์  อนามบุตร อนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล อนุกรรมการ 
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี อนุกรรมการและเลขานุการ 
    ผู้ช่วยเลขานุการ 

1. นางสาวกรกต  ธัชศฤงคารสกุล ผู้ช่วยเลขานุการ  

    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  

    ให้เสนอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค า ส่ังแต่ง ต้ัง
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) บัณฑิต
วิทยาลัย และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 

 

  3.6 คณะมัณฑนศิลป์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะมัณฑนศิลป์ ตามบันทึก 
คณะมัณฑนศิลป์ ท่ี อว 8610/3765 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 ดังน้ี 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจหทัย  วงศ์กะพันธ์ อนุกรรมการ 
2. อาจารย์อารยะ  อินทรา   อนุกรรมการ 
3. อาจารย์จิตต์สิงห์  สมบุญ  อนุกรรมการ 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุกูล  บูรณประพฤกษ์ อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ปนท  ปล้ืมชูศักด์ิ อนุกรรมการ 
3. อาจารย์เสรี  เทียนเจล้ี   อนุกรรมการ 
4. อาจารย์ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยา อนุกรรมการและเลขานุการ 

   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
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   1. รายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
    1.1 ตารางช่องคุณวุฒิ ให้ตัดเครื่องหมาย “-” ท่ีปรากฏหน้าคุณวุฒิออกทุกแห่ง 
    1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับท่ี 1 คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ตรวจสอบการระบุอักษรย่อคุณวุฒิ 
“MA.” ท่ีถูกต้องเป็น “M.A.” หรือไม ่
    1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับท่ี 2 และ 3 ตารางช่องสถานท่ีติดต่อ ให้ระบุสังกัดด้วย กรณีเป็น
ข้าราชการเกษียณ ให้ระบุเป็น “ข้าราชการเกษียณอายุราชการ” หรือหากประกอบอาชีพอิสระ ให้ระบุเป็น 
“นักออกแบบอิสระ” 
   2. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวเรื่องบรรทัดท่ี 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)” เป็น “หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)” และตารางช่องคุณวุฒิ ให้ตัดเครื่องหมาย 
“-” ท่ีปรากฏหน้าคุณวุฒิออกทุกแห่ง 

   อน่ึง ท่ีประชุมเสนอให้ทบทวนความสมดุลของจ านวนคณะอนุกรรมการ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ควรมากกว่าจ านวน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท้ังน้ี อาจปรับต าแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก “คณะอนุกรรมการและ
เลขานุการ” เป็น “เลขานุการ” แทน 

   ให้เสนอคณะมัณฑนศิลป์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
คณะมัณฑนศิลป์ และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 

 

  3.7 คณะมัณฑนศิลป์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมัณฑนศิลป์ ตามบันทึก 
คณะมัณฑนศิลป์ ท่ี อว 8610/3766 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ดังน้ี 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อวงศ์  ปุ้ยพันธวงศ์ อนุกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร. สิทธิพงศ์  วงศ์ไชยสุวรรณ อนุกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร. ขวัญรัตน์  จินดา  อนุกรรมการ 
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   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ  คุปตะวาทิน อนุกรรมการ 
2. อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ  อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  นาควัชระ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   1. ตารางรายละเอียดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกล าดับท่ี 1 ตารางช่องสถานท่ีติดต่อ ให้ระบุสังกัดด้วย กรณีเป็น
ข้าราชการเกษียณ ให้ระบุเป็น “ข้าราชการเกษียณอายุราชการ” หรือหากประกอบอาชีพอิสระ ให้ระบุเป็น 
“นักออกแบบอิสระ” 
    1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกล าดับท่ี 2 ให้ตรวจสอบการพิมพ์คุณวุฒิย่อ “MS.” ท่ีถูกต้องเป็น 
“M.S.” หรือไม ่
    2. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวเรื่องบรรทัดท่ี 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)” เป็น “หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)” และให้ตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับท่ี 3 ว่าเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ทางด้านใด 

   ให้เสนอคณะมัณฑนศิลป์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุ ง  พ.ศ.  2565) 
คณะมัณฑนศิลป์ และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 
  3.8 คณะมัณฑนศิลป์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขอเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะมัณฑนศิลป์ ตามบันทึก 
คณะมัณฑนศิลป์ ท่ี อว 8610/3760 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 ดังน้ี 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. รองศาสตราจารย์พิศประไพ  สาระศาลิน อนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม  เปรมธาดา อนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยูร  โมสิกรัตน์ อนุกรรมการ 
4. นายวรการ  ทิพย์ประภา  อนุกรรมการ 
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   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์  อนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ อนุกรรมการ 
3. อาจารย์ไพบูลน์  จิรประเสริฐกุล  อนุกรรมการ 
4. อาจารย์พัฒนา  เจริญสุข  อนุกรรมการ 
5. อาจารย์สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล  อนุกรรมการ 
6. อาจารย์ปาริฉัตร  สุชาติกุลวิทย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง อนุกรรมการ 

 

   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   1. รายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
    1.1 ตารางช่องคุณวุฒิ ให้ตัดเครื่องหมาย “-” ท่ีปรากฏหน้าคุณวุฒิออกทุกแห่ง 
    1.2 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุเครื่องหมาย “.” (จุด) ในอักษรย่อคุณวุฒิใน
ภาพรวมให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา  
    1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกล าดับท่ี 3 ตารางช่องสถานท่ีติดต่อ ให้ระบุสังกัดด้วย กรณีเป็น
ข้าราชการเกษียณ ให้ระบุเป็น “ข้าราชการเกษียณอายุราชการ” หรือหากประกอบอาชีพอิสระ ให้ระบุเป็น 
“นักออกแบบอิสระ” 
   2. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวเรื่องบรรทัดท่ี 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)” เป็น “หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)”  
   อน่ึง ท่ีประชุมเสนอให้ทบทวนความสมดุลของจ านวนคณะอนุกรรมการ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ควรมากกว่าจ านวน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
   ให้เสนอคณะมัณฑนศิลป์พิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลัก สูตรศิ ลปบัณฑิต สาขา วิชาการออกแบบภายใน  (ห ลัก สูตรปรั บปรุ ง  พ .ศ .  2565 ) 
คณะมัณฑนศิลป์ และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
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  3.9 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์  
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
(4ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 14/2563 เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2563 ขอเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังน้ี 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส  แซ่ด่าน* 1. อาจารย์ ดร. ดุจดาว  จารุจิตติพันธ์* 

2. อาจารย์ ดร. งามจิตต์  เจียรกุลประเสริฐ* 2. อาจารย์ ดร. งามจิตต์  เจียรกุลประเสริฐ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ลัดดา  ปัญญาจิรวุฒิ* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ลัดดา  ปัญญาจิรวุฒิ* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์  แช่มเล็ก* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์  แช่มเล็ก* 

5. อาจารย์กิตติศักด์ิ  ศรีวงค์ษา* 5. อาจารย์กิตติศักด์ิ  ศรีวงค์ษา* 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. หัวเรื่อง บรรทัดท่ี 2 และบรรทัดท่ี 3 ให้ปรับแก้การระบุข้อความเป็นดังน้ี 
“สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี)  ฉบับปี พ.ศ. 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

   2. ข้อ 3 ระยะเวลาท่ีขอเริ่มใช้ ให้ปรับแก้จาก “เริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563 เป็น
ต้นไป” เป็น “เริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป” 
   3. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีขอเปล่ียนแปลง หัวเรื่อง บรรทัดท่ี 2 และ
บรรทัดท่ี 3 ให้ปรับแก้การระบุข้อความเป็นดังน้ี 

“หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี)  ฉบับปี พ.ศ. 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

   4. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียดผลงาน
วิชาการและประสบการณ์สอน  
    4.1 ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการระบุข้อมูล 
โดยให้เรียงล าดับผลงานจากปีท่ีเผยแพร่ล่าสุดขึ้นก่อน 
    4.2 ผลงานล าดับท่ี 3 ให้ตรวจสอบการระบุตัวเลข “107945”  
   ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 



18 
 

 
  3.10 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการข้อมูล (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 14/2563 เมื่อวันท่ี 2 กันายน 2563 ขอเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังน้ี 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ* 
2. อาจารย์ ดร. ปรีชญา  สัญญฑิตย์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา  พนิตสุภากมล* 

3. อาจารย์ ดร. สิรักข์  แก้วจ านงค์* 3. อาจารย์ ดร. สิรักข์  แก้วจ านงค์* 
4. อาจารย์เสฐลัทธ์  รอดเหตุภัย* 4. อาจารย์เสฐลัทธ์  รอดเหตุภัย* 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประหยัด  แสงงาม* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประหยัด  แสงงาม* 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. ข้อ 3 ระยะเวลาท่ีขอเริ่มใช้ ให้ปรับแก้จาก “เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป” เป็น “เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป” 
   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีขอเปล่ียนแปลง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ใหม่) ล าดับท่ี 2 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีท่ีส าเร็จการศึกษา ให้ตรวจสอบการระบุข้อมูลคุณวุฒิ
ล าดับท่ี 1 และคุณวุฒิล าดับท่ี 3 ซึ่งไม่สอดคล้องกับท่ีปรากฏในข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท้ังน้ี ให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียดผลงาน
วิชาการและประสบการณ์สอน ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ให้เพ่ิมการระบุ
ฐานข้อมูลวารสาร และให้ตัดผลงานล าดับท่ี 2 ออก เน่ืองจากเกินระยะเวลา 5 ปี 
   ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.11 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ  

   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจและภาษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 15/2563 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใช้ต้ังแต่ 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร และขอเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังน้ี 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์เอกกฤต  เลิศวิทยาประดิษฐ์* 1. อาจารย์เอกกฤต  เลิศวิทยาประดิษฐ์* 

2. อาจารย์เลิศลักษณ์  เจริญสมบัติ* 2. อาจารย์เลิศลักษณ์  เจริญสมบัติ* 

3. อาจารย์ธนพัฒน์  อินทวี* 3. อาจารย์ธนพัฒน์  อินทวี* 
4. อาจารย์ศุภลักษณ์  ศรีส าอางค์* 4. อาจารย์ศุภลักษณ์  ศรีส าอางค์* 

5. อาจารยร์ุ่งนภา  ชีวรัศมี* 5. อาจารย์ ดร. รุ่งนภา  ชีวรัศมี*,** 

6. อาจารย์ ดร. ภพ  สวัสดี 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศราพร  พรหมนิมิตกุล 
- 7. อาจารย์ ดร. ทิพวรรณ  ก าศิริมงคล 

7. อาจารย์ชินวัฒน์  นิลโมจน์ 8. อาจารย์ชินวัฒน์  นิลโมจน์ 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 

   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อ 5 สาระในการปรับปรุง
แก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน และขอเพ่ิมรายช่ืออาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน เป็นดังน้ี” เป็น “ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน 
และขอเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน เป็นดังน้ี” 
   ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.12 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย  
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการเวียนเมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจาก
บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 ขอเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระใน
การปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังน้ี 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี  ลีจีรจ าเนียร* - 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  อินณวงศ์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  อินณวงศ์* 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  คูวิจิตรจารุ* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  คูวิจิตรจารุ* 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. โสภาค  สอนไว* 3. รองศาสตราจารย์ ดร. โสภาค  สอนไว* 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรากรณ์  มหาโยธี* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรากรณ์  มหาโยธี* 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  กิ่งผดุง 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  กิ่งผดุง 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญดา  เพ็ญโรจน์ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญดา  เพ็ญโรจน์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชพงศ์  ชูศรี 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชพงศ์  ชูศรี 

12. อาจารย์ ดร. สินี  หนองเต่าด า 11. อาจารย์ ดร. สินี  หนองเต่าด า 
13. อาจารย์ ดร. พรศรี  เจริญพานิช 12. อาจารย์ ดร. พรศรี  เจริญพานิช 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อ 3 ระยะเวลาท่ีขอเริ่มใช้ ให้
ปรับแก้จาก “เริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป” เป็น “เริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป”  
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.13 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2561 
บัณฑิตวิทยาลัย  
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการเวียนเมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจาก
บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 ขอเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระใน
การปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังน้ี 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  คูวิจิตรจารุ* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  คูวิจิตรจารุ* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. โสภาค  สอนไว* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. โสภาค  สอนไว* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรากรณ์  มหาโยธี* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรากรณ์  มหาโยธี* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี  ลีจีรจ าเนียร* - 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  อินณวงศ์* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  อินณวงศ์* 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  กิ่งผดุง 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ  กิ่งผดุง 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ  ถิรธรรมถาวร 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์  ศิริวงศ์วิไลชาติ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญดา  เพ็ญโรจน์ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญดา  เพ็ญโรจน์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชพงศ์  ชูศรี 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชพงศ์  ชูศรี 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยทราบ แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.14 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี  ฉบับปี 
พ.ศ. 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
แสดงดนตรี ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา
2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก จ านวน 2 
รายวิชา ดังน้ี 
            662 523   สัมมนา 1                                                                        2(1-2-3) 
                          (Seminar I)                                                              
 662 524  สัมมนา 2  2(1-2-3) 

              (Seminar II)   
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
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   1. ข้อ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “เปิดรายวิชาใหม่เพ่ิม ในหมวดวิชา
เฉพาะ วิชาเลือก จ านวน 2 รายวิชา” เป็น “เปิดรายวิชาใหม่เพ่ิม ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุ่มสาขาวิชาการ
แสดงดนตรี จ านวน 2 รายวิชา” 
   2. ข้อ 6 โครงสร้างลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องหมวดวิชา ข้อ 2 หมวดวิชาเฉพาะ 
ข้อย่อยท่ี 2.2 วิชาบังคับ ให้ตรวจสอบการระบุข้อย่อยท่ี 2.2.2 วิชาเลือก ท่ีระบุอยู่ภายใต้ข้อย่อยท่ี 2.2 วิชาบังคับ 
ถูกต้องหรือไม่ ท้ังน้ี ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
   3. ภาคผนวก ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา 662 524 สัมมนา 2 (Seminar II) 2(1-2-3) ให้
ตัดข้อความว่า “วิชาบังคับก่อน : 662 523 สัมมนา 1” ออก ท้ังน้ี เน่ืองจากตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 
ในค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต้องระบุวิชาบังคับก่อน 
   ให้เสนอคณะดุริยางคศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

  3.15 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 9/2563 เมื่อ
วันท่ี 8 กันยายน 2563 ขอเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข ดังน้ี 
   1. ขอเปล่ียนแปลงค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก 
จ านวน 2 รายวิชา ดังน้ี 

เดิม ปรับปรุงใหม่ 
611 422   วิทยาการและเทคโนโลยีการเคลือบผิว 2(2-0-4) 611 422   วิทยาการและเทคโนโลยีการเคลือบผิว 3(3-0-6) 
                                  
            

(Coating Science and Technology)  (Coating Science and Technology) 

วิชาบังคับก่อน: 611 211 หลักเบือ้งต้นของ
วิทยาการพอลิเมอร ์

 วิชาบังคับก่อน: 611 211 หลักเบือ้งต้นของ
วิทยาการพอลิเมอร ์

ชนิดและการสังเคราะห์ของสารเคลือบผิว
พอลิเมอร์ การเตรียมและการดัดแปรพื้นผิว วิธีการ
เคลือบสารเคลือบผิว สมบัติต่าง ๆ ของสารเคลือบ
ผิวและวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเคลือบผิว 
การประยุกต์ใช้งานในปัจจุบันของสารเคลือบผิว
เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการเคลือบผิว 

 องค์ประกอบของสารเคลือบผิว ชนิดของ
สารยึดเกาะ การสังเคราะห์สารยึดเกาะประเภท
พอลิเมอร์ ผงสี สารประกอบระเหยได้ สารเติม
แต่ง ชนิดของสารเคลือบผิว การเตรียมและการ
ดัดแปรพื้นผิวพื้นผิว วิธีการเคลือบผิว สมบัติต่าง 
ๆ ของสารเคลือบผิวและวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์
ของสารเคลือบผิว การประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน
ของสารเคลือบผิวเทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการ
เคลือบผิว 
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 

611 323 พอลิเมอร์น าไฟฟ้าเบื้องต้น 2(2-0-4) 611 323 พอลิเมอร์น าไฟฟ้าเบื้องต้น 3(3-0-6) 
                                  
            

(Introduction to Conducting Polymers)  (Introduction to Conducting Polymers) 

หลักเบื้องต้นของการน าไฟฟ้า การน าไฟฟ้า
ในพอลิเมอร์ โครงสร้างและชนิด การสังเคราะห์ 
พอลิเมอร์น าไฟฟ้า การประยุกต์ใช้งานของพอลิเม
อร์น าไฟฟ้า กรณีศึกษางานวิจัยในปัจจุบันที่
เกี่ยวกับพอลิเมอร์น าไฟฟ้า 

 หลักการเบื้องต้นของการน าไฟฟ้า การน า
ไฟฟ้าในพอลิ เมอร์  โครงสร้ างและชนิด การ
สังเคราะห์และการขึ้นรูปพอลิเมอร์น าไฟฟ้า การ
เจือและสมบั ติของพอลิ เมอร์น าไฟฟ้า  การ
ประยุกต์ใช้งานและงานวิจัยในปัจจุบันของพอลิเม
อร์น าไฟฟ้า 

   
 

   2. ขอเปล่ียนแปลงายวิชาบังคับก่อน ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก  
เดิม ปรับปรุงใหม่ 

611 306 เครื่องมือวัดพื้นฐานในอุตสาหกรรม 
กระบวนการเคม ี

3(3-0-6) 611 306 เครื่องมือวัดพื้นฐานในอุตสาหกรรม 
กระบวนการเคม ี

3(3-0-6) 

                                  
            

(Basic Measuring Instruments in Chemical 
Process Industries) 

 (Basic Measuring Instruments in Chemical 
Process Industries) 

วิชาบังคับก่อน: 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้า
พ้ืนฐาน 

คุณลักษณะ ชนิดและข้อจ ากัดของ
เครื่องมือวัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี 
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความดัน การไหล ความช้ืน 
ความหนืด การเคลื่อนที่ ต าแหน่ง ระดับ มวล
ความเครียด แรง และแรงบิด วงจรไฟฟ้าและ
วงจรขยายสัญญาณที่ใช้ร่วมกับตัวรับรู้ 

 คุณลักษณะ ชนิดและข้อจ ากัดของเครื่องมือ
วัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระบวนการเคมี เครื่องมือวัด
อุณหภูมิ ความดัน การไหล ความช้ืน ความหนืด 
การเคลื่อนที่ ต าแหน่ง ระดับ มวลความเครียด แรง 
และแรงบิด วงจรไฟฟ้าและวงจรขยายสัญญาณที่ใช้
ร่วมกับตัวรับรู้ 

   
 

   3. ขอเปิดรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา ดังน้ี 
             611 354   การเร่งปฏิกิริยาส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น           3(3-0-6) 
                           (Introduction to Environmental Catalysis)                                                              
    

   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 



24 
 

   1. ข้อ 4 เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
    1.1 ข้อย่อยท่ี 4.2 ท่ีประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ
หลักสูตร เน่ืองจากรายวิชาบังคับก่อน (เดิม) เป็นรายวิชาเลือก ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาบังคับก่อน จึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้” เป็น “เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตร เน่ืองจาก
รายวิชาบังคับก่อน (เดิม) รายวิชา 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน เป็นรายวิชาเลือก ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับก่อน จึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้” 
    1.2 ข้อย่อยท่ี 4.3 ท่ีประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “เพ่ือให้นักศึกษา มีรายวิชาเลือก
ทางด้านการเร่งปฏิกิริยาส่ิงแวดล้อม ท่ีครอบคลุมศาสตร์และวิทยาการใหม่ ๆ” เป็น “เพ่ือให้นักศึกษา มีรายวิชา
เลือกทางด้านการเร่งปฏิกิริยาส่ิงแวดล้อม รายวิชา 611 354 การเร่งปฏิกิริยาส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น (Introduction 
to Environmental Catalysis) ท่ีครอบคลุมศาสตร์และวิทยาการใหม่ ๆ” 
   2. ข้อ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ ดังน้ี 
    2.1 ข้อ 5.1 ตารางช่อง ปรับปรุงแก้ไข รายวิชา 611 422 วิทยาการและเทคโนโลยีการเคลือบ
ผิว ค าอธิบายรายวิชา ข้อความว่า “....... การเตรียมและการดัดแปรพ้ืนผิว พ้ืนผิว วิธีการเคลือบสารเคลือบผิว 
.......” ให้ตัดค าว่า “พ้ืนผิว” ท่ีพิมพ์ซ้ ากันออก 
    2.2 ข้อ 5.3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก” เป็น 
“ขอเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉาพะ กลุ่มวิชาเลือก” และให้เพ่ิมข้อมูลความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ด้วย 
   3. ข้อ 6 โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องหมวดวิชา หมวดวิชาเฉพาะ ให้
ระบุรายละเอียดตามท่ีปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ด้วย 
   ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ
ต่อไป 
 
  3.16 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2561 
บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการเวียนเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 ขอเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไขดังน้ี 
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   5.1 ขอปรับแก้ข้อความในหมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ดังน้ี   

เดิม ปรับปรุง 
5.3 การรับเข้าศึกษา รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้  

5.3 การรับเข้าศึกษา รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติ  

  

   5.2 ขอปรับแก้ข้อความในหมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร ข้อ 2.7 ระบบการศึกษา ดังน้ี   

เดิม ปรับปรุง 
2.7  ระบบการศึกษา 

                  [ /] แบบช้ันเรียน 
                   [  ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                   [  ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสียงเป็น
สื่อหลัก 
                   [  ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 
สื่อหลัก (E-learning) 
                  [  ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
                   [  ] อื่น ๆ (ระบุ)   

2.7  ระบบการศึกษา 
                  [ /]  แบบช้ันเรียน 
                   [  ]  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                   [  ]  แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสียงเป็น
สื่อหลัก 
                   [  ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก 
(E-learning) 
                  [ /] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
                   [  ] อื่น ๆ (ระบุ)         

      5.3 ขอปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 วิชา ดังน้ี 

เดิม ปรับปรุง 
624 699 วิทยานิพนธ์    มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต    
             (Thesis) 
             วิชาบังคับก่อน: 624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม 
             พลังงาน และ 624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 
             เง่ือนไข: โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
             งานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานภายใต้การควบคุม
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

624 699 วิทยานิพนธ์    มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต    
             (Thesis) 
             วิชาบังคับก่อน: 624 661 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม 
             พลังงาน และ 624 691 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 
             เง่ือนไข: โดยความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
             งานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทั้งในและต่างประเทศ 
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   

   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมดังน้ี 
   1. ข้อ 3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “เริ่มใช้กับนักศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็น
ต้นไป” เป็น “เริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป” 
   2. ข้อ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข เสนอให้ตรวจสอบว่าต้องปรับ ข้อ 5.2 ภาษาท่ีใช้ด้วยหรือไม่  

          ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.17 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
    ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายช่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวัน
อังคารท่ี 8 กันยายน 2563 ดังน้ี 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวนี  นรัตถรักษา  ประธานอนุกรรมการ 
   2. ดร. รุจิรา  จิตรหวัง     อนุกรรมการ 
   3. นายฉลองชัย  แบ่งลาภ อนุกรรมการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรยุทธ  เลิศบ ารุงสุข อนุกรรมการ 
     2.  อาจารย์ ดร. สุนทร  ปิติเจริญพันธ์ อนุกรรมการ 
    3.  อาจารย์ ดร. ณัชพล โชติกไกร อนุกรรมการ 
  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ ์ ชัยสุข                  เลขานุการ 
     2.  นางสุนันทร์   ทองถนอม            ผู้ช่วยเลขานุการ 
    3.  นางสาวเจนจิรา  เสียมไพรี             ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกล าดับท่ี 1 
ให้ปรับจาก “ประธานอนุกรรมการ” เป็น “อนุกรรมการ” ท้ังน้ี ให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้เลือกประธานในท่ี
ประชุม 
  ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าค าส่ัง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 
 
 
 



27 
 

  3.18  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร 

      3.18.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
          ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 
2563 ขอเริ่มใช้ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิม
รายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/วิทยาศาสตร์
ทางประสาทสัมผัส วิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา ดังน้ี 
     612 413 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ในอุตสาหกรรมอาหาร   3(3-0-6) 
                 (Yeast and Yeast Technology in Food Industry) 
     ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อ 5. สาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข ให้ตัดค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษออก เน่ืองจากระบุในภาคผนวก ฉ แล้ว  
      ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภา
วิชาการต่อไป 
 
   3.18.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 
2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
          ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 
2563 ขอเริ่มใช้ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิม
รายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/วิทยาศาสตร์
ทางประสาทสัมผัส วิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา ดังน้ี 
     612 413 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ในอุตสาหกรรมอาหาร   3(3-0-6) 
                 (Yeast and Yeast Technology in Food Industry) 
     ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ข้อ 5. สาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข ให้ตัดค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษออก เน่ืองจากระบุในภาคผนวก ฉ แล้ว  
      ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภา
วิชาการต่อไป 
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 3.19 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิต
วิทยาลัย เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563  ขอเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังน้ี 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ* 1. ศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ*,** 
2. ศาสตราจารย์พิเศษเสนอ นิลเดช* 2. ศาสตราจารย์พิเศษเสนอ นิลเดช* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. โชติมา จตุรวงค์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. โชติมา จตุรวงค์ 
5. อาจารย์ ดร. ประติมา นิ่มเสมอ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ประติมา นิ่มเสมอ** 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ  6. รองศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ**  
7. อาจารย ์ดร. พินัย สิริเกียรติกุล  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. พินัย สิริเกียรติกุล**  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกร วชิระเธียรชัย 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกร วชิระเธียรชัย 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วีระกุล 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วีระกุล 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยา บุญประสงค์ 

 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยา บุญประสงค์ 

 11. รองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์ 11. ศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์** 
12. รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล 12. ศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล** 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาริณี รามสูต 

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   1. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับการพิมพ์ข้อความ เป็น “ข้อ 6. 
โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรเมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิม 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังน้ี” 
    2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับ
ท่ี 2 ล าดับท่ี 11 และ ล าดับท่ี 12 ตารางช่องสถานะ ให้ปรับแก้ข้อมูลท่ีระบุว่า “อยู่ระหว่างด าเนินการต่อสัญญาจ้าง” 
เป็นให้เพ่ิมข้อมูลสัญญาจ้างฉบับปัจจุบันด้วย 
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   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียดผลงาน
วิชาการและประสบการณ์สอน ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ท่ีเผยแพร่ผลงานด้วย ท้ังน้ี 
เน่ืองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยระบุข้อมูล
ดังกล่าว   
        ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

 3.20 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
   3.20.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น       
ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 และผ่านการ
ตรวจสอบจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563  ขอเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังน้ี 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. เกรียงไกร  เกิดศิริ* 1. อาจารย์ ดร. เกรียงไกร  เกิดศิริ* 
2. ศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพันทัง* 2. อาจารย์ ดร. เจนยุทธ ล่อใจ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิชชา โตวิวิชญ์* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิชชา โตวิวิชญ์* 
4. รองศาสตราจารย์ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล - 
5. อาจารย์ ดร. พิมลศิริ ประจงสาร 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลศิริ ประจงสาร** 
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาริณี รามสูต  

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   1. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับการพิมพ์ข้อความ เป็น “ข้อ 6. 
โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรเมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิม 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังน้ี” 
    2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียดผลงาน
วิชาการและประสบการณ์สอน  
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    2.1 ผลงานทางวิชาการ ท่ีระบุว่า “และคณะ” ให้ระบุรายช่ือให้ครบทุกท่าน 
     2.2 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ท่ีเผยแพร่ผลงานด้วย ท้ังน้ี เน่ืองจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยระบุข้อมูลดังกล่าว   
         ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
   3.20.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น             
ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
     ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิต
วิทยาลัย เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563  ขอเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังน้ี 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร. เกรียงไกร  เกิดศิริ* 1. อาจารย์ ดร. เกรียงไกร  เกิดศิริ* 
2. ศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพันทัง* 2. อาจารย์ ดร. เจนยุทธ ล่อใจ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิชชา โตวิวิชญ์* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิชชา โตวิวิชญ์* 
4. รองศาสตราจารย์ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล - 
5. อาจารย์ ดร. พิมลศิริ ประจงสาร 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลศิริ ประจงสาร** 
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาริณี รามสูต  

หมายเหตุ  *  หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   1. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับการพิมพ์ข้อความ เป็น “ข้อ 6. 
โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรเมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิม 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังน้ี” 
    2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  
    2.1 ผลงานทางวิชาการ ท่ีระบุว่า “และคณะ” ให้ระบุรายชื่อให้ครบทุกท่าน 
     2.2 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมข้อมูล (วัน/เดือน/ปี) ท่ีเผยแพร่ผลงานด้วย ท้ังน้ี เน่ืองจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยระบุข้อมูลดังกล่าว   
         ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีพิจารณา 

 4.1 บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอเปิดรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
       ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอเปิดรายวิชาเพ่ือจัดการเรียนการสอนใน
ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 ขอเริ่มภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จ านวน 2 รายวิชา ดังน้ี 
      1. รายวิชา 104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
     2. รายวิชา 104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม                    
3(3-0-6) 
       ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในรายวิชา 104 501 และ 104 511 
หมวดท่ี 7 ในข้อ 3. กระบวนการยืนยัน (Verification) ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ท่ีประชุมต้ังข้อสังเกตข้อความว่า        
“..... โดยจัดทวนสอบในคาบเรียนแรกของรายวิชา .....”  ท้ังน้ี เน่ืองจาก ท้ัง 2 รายวิชาดังกล่าวเป็นการจัดการเรียน
การสอนในระบบคลังหน่วยกิต ผู้เรียนอาจไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีก าหนดให้ใช้จัดทวนสอบในคาบเรียนแรก
ของรายวิชาน้ัน ๆ ท้ังน้ีเสนอให้ทบทวนวิธีการทวนสอบอีกครั้ง 
       ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และด าเนินการต่อไป 
 

 4.2 ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอการเทียบโอน
ผลทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (STEP) จ านวน 2 ราย 
       ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเทียบโอนผลทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (STEP) เพ่ือยกเว้นการลงทะเบียนเรียน รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุค
ดิจิทัล (English in the Digital Era) 3(2-2-5) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ราย ดังน้ี  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล รหัสประจ าตัว คณะวิชา CEFR Level 

1 นางสาวเยาวลักษณ์  ทรัพย์เพ่ิมพูน  630610410 ศึกษาศาสตร์ B1 

2 นายรัฐธนันท์  รัตนปิยะธัญญ์ 630610411 ศึกษาศาสตร์ B1 
       ซึ่งศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิจารณาแล้วเห็นชอบ   
 ประธานเสนอท่ีประขุมพิจารณา   
     ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ ให้เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ แล้วด าเนินการ
ต่อไป 
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 4.3 ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเสนอการเทียบโอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป จ านวน 2 คณะ 
       ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขอเทียบโอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
จ านวน 2 คณะวิชา ดังน้ี  
       1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 แล้ว จ านวน 1 
ราย คือ  นายศศิน วิริยวรกุล รหัสประจ าตัว 630110120 ขอเทียบ 6 รายวิชาดังน้ี  

ที ่
รายวิชาท่ีขอเทียบโอนจาก 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ระดับ
ที่ได้ 

รายวิชาของคณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ระดับ
ที่ได้ 

1 081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) C 081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) T 

2 081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) C+ 081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) T 
3 083 102 จิตวิทยากับมนษุยสัมพนัธ์ 3(3-0-6) B 083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพนัธ ์ 3(3-0-6) T 

4 081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) C+ 081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) T 
5 084 108 โลกและดาราศาสตร ์ 3(3-0-6) B 084 108 โลกและดาราศาสตร ์ 3(3-0-6) T 

6 
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรม 
            ในประชาคมอาเซียน 

3(3-0-6) C+ 082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรม 
            ในประชาคมอาเซียน 

3(3-0-6) 
T 

 รวม 18  รวม 18  

  
  2. คณะอักษรศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี 12/2563 เมื่อ
วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 แล้ว จ านวน 4 ราย ดังน้ี 
      2.1 น.ส.ญาณิศา อุดมวงศ์ รหัสประจ าตัว 630510535  จ านวน 4 รายวิชา 

ที ่
รายวิชาท่ีขอเทียบโอนจาก 

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ระดับ
ที่ได้ 

รายวิชาท่ีขอเทียบโอน คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร 2559 

จ านวน 
หน่วยกิต 

1 THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) B+ 081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
2 ENL 125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก 3(2-2-5) B+ 081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

3 
ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลย ี
            การบันเทิงและการออกแบบ 

3(2-2-5) B+ 081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

4 RSU 172 ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) A 083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 รวม 12  รวม 12 
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  2.2 นายฐปกร ก าปนาด รหัสประจ าตัว 630510538  จ านวน 3 รายวิชา 

ที ่
รายวิชาท่ีขอเทียบโอนจากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ระดับ
ที่ได้ 

รายวิชาท่ีขอเทียบโอนคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร 2559 

จ านวน 
หน่วยกิต 

1 9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) B 081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
2 9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) A 081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
3 9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 3(2-2-5) A 081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 รวม 9  รวม 9 

   2.3 น.ส. โศพิชญ์ธิตา ต้ังจิรสินภูษิต รหัสประจ าตัว 630510780  จ านวน 1 รายวิชา 

ที ่
รายวิชาท่ีขอเทียบโอนจากส านกัวิชาจีนวิทยา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 
หน่วยกิต 

ระดับ
ที่ได้ 

รายวิชาท่ีขอเทียบโอนคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร 2559 

จ านวน 
หน่วยกิต 

1 1005120 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) B 081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 รวม 3  รวม 3 

   2.4 น.ส. ปิยาภรณ์  เริ่มก่อสกุล รหัสประจ าตัว 630510640  จ านวน 5 รายวิชา 

ที ่
รายวิชาท่ีขอเทียบโอนจากคณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร 2559 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ระดับ
ที่ได้ 

รายวิชาท่ีขอเทียบโอน คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร 2559 

จ านวน 
หน่วยกิต 

1 081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) B 081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
2 081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) B+ 081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
3 081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) B 081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
4 SU102 ศิลปากรสร้างสรรค ์ 3(1-4-4) A 085 101 ศิลปากรสรา้งสรรค ์ 3(1-4-4) 
5 082 101 มนุษย์กับศิลปะ 3(3-0-6) B 082 101 มนุษย์กับศิลปะ 3(3-0-6) 
 รวม 15  รวม 15 

  ประธานเสนอท่ีประขุมพิจารณา   
          ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยให้การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560  
    ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ และด าเนินการ
ต่อไป 
 

 4.4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอขออนุมัติรายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องเชิญอาจารย์
พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร 

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เสนอขออนุมัติรายวิชาท่ีมีความจ าเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษ
สอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตรท่ีใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านความเห็นจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 
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ดังตารางข้อมูลรายวิชาท่ีมีความจ าเป็นต้องเชิญอาจารย์พิเศษสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา (หลักสูตรท่ีใช้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
  1. ตารางช่อง “จ านวนร้อยละท่ีสอนเดิม/(ปรับเพ่ิม)” ให้ตรวจสอบข้อมูลท่ีระบุในตารางอีกครั้งว่า
ถูกต้องหรือไม่ 
  2. ตารางช่องเหตุผลความจ าเป็นให้ขยายความให้ชัดเจนว่าเหตุใดจึงต้องเชิญอาจารย์พิเศษ และอาจารย์
พิเศษท่ีเชิญมามีความรู้ความเช่ียวชาญพิเศษหรือประสบการณ์ด้านใดท่ีเป็นประโยชน์ส่งเสริมให้กับนักศึกษาใน
รายวิชาน้ัน ๆ โดยเฉพาะรายวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาการส่ือสารเชิง
ธุรกิจ ท้ังน้ี การเชิญอาจารย์พิเศษต้องเป็นไปตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ท่ี อว 0224/ว653 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 เรื่องช้ีแจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ย่อหน้าท่ี 3 ความว่า “หากรายวิชา
ใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเช่ียวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถ
ด าเนินการได้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอน
และพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาน้ัน ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นการด าเนินการท่ีสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ” 
    ให้เสนอคณะเทคโนโลยีสารนสนเทศและการส่ือสารพิจารณา แล้วเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณาอีกครั้ง 
 

 4.5 แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กรณีหลักสูตรที่แยกเป็นวิชาเอก และจ าเป็นต้องมี      
Sub-PLOS 
   ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กรณีหลักสูตรท่ีแยก
เป็นวิชาเอก และจ าเป็นต้องมี Sub-PLOs รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
  ท้ังน้ี เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการกลุ่มย่อยสาขาวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) แล้ว พบว่าหลักสูตร
ดังกล่าวมีวิชาเอกท่ีมีสาระแตกต่างกันอย่างมาก จึงจ าเป็นจะต้องมี Sub-PLOs เพ่ือช่วยผลักดันให้นักศึกษาใน
หลักสูตรมีผลลัพธ์การเรียนของหลักสูตรในแต่ละวิชาเอกครบทุก PLOs จึงจ าเป็นต้องปรับแบบฟอร์มในหมวดท่ี 2   
ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs หมวดท่ี 4 ข้อ 2. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
PLOs: Program Learning Outcomes  
       ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยการระบุ Sub-PLOs ต้องเป็นหลักสูตรท่ีมี
วิชาเอกและสาระในแต่ละวิชาเอกมีความแตกต่างกันอย่างมาก จึงสามารถระบุ Sub-PLOs ได้ ท้ังน้ีให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ปรับแบบฟอร์มให้ชัดเจนโดยมีการระบุค าว่า “Sub-PLOs” ไว้ในแบบฟอร์มด้วย และให้แจ้งทุกคณะ
วิชาทราบต่อไป  
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 4.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
       ประธานแจ้งท่ีประชุม ทราบดังน้ี 
       1. การรับสมัครสอบ SU-TCAS ปี 2564 ขอให้ทุกคณะวิชาประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะวิชา
ให้ผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรทราบในหลากหลายช่องทาง โดยมหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์
ด้วยแล้ว ท้ังน้ีขอฝากให้ทุกคณะวิชาช่วยกันประชาสัมพันธ์เพ่ิมอีกทางหน่ึง ท้ังน้ีหากมีข้อมูลประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม
และประสงค์ให้มหาวิทยาลัยช่วยในการประชาสัมพันธ์ สามารถประสานงานมายังกองบริหารงานวิชาการได้
โดยตรง โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ก ากับดูแล 
       2. ตามท่ีศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้น าเรื่องแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการ
พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน SU_PSF มาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการไปแล้วน้ัน  ในการน้ี
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด า เ นินการ เชิญท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล  จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นท่านแรกในการจัดท าเรื่อง PSF และเป็นผู้วางระบบให้กับ สป.อว. มาแชร์
ประสบการณ์ในการจัดท า PSF ในโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้าน
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU_PSF) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ท้ังน้ีจะได้มี
หนังสือเชิญไปยังทุกคณะวิชาต่อไป 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
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