
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (วาระพิเศษ) 

ครั้งที่ 1/2562 

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

............................................................ 

ผู้มาประชุม 

 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาญจน ์ ผาทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป รองประธานกรรมการ 

 4.  อาจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี  มงคลสวัสดิ์   แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรจิต  แสนพล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 7. อาจารย์ ดร. อริยาภรณ์  นันทิพัฒน์พฤกษา  แทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

 8.  นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกองบริหารงานวิชาการ เลขานุการ 

 9.  นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร   นักวิชาการศึกษา ช้านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

     กองบริหารงานวิชาการ  

 10. นางสาวประภัสสร ถวายนิล   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    กองบริหารงานวิชาการ 

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference   

 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณชิวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน  กรรมการ 

     คุณภาพการศึกษา     

     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  ชั นจิรกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน  กรรมการ 

    คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐญิา  ค้าผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ  
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 6.  อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 

     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 7.  อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ  

 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์  ทนุผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

 9.  อาจารย์ ดร. ธนวดี  พรหมจันทร์    อาจารย์ประจ้าคณะ กรรมการ 

     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

 10. นางสาวถนอมวงศ์  สัมพัญญู   ผู้อ้านวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

 11. นางสาวชินาพัจน์ ศรีวิลัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติ กรรมการ 

     แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี กรรมการ 

 12. นางภาวนา  ใจประสาท   แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 

 13. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    กองบริหารงานวิชาการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา  

 

เปิดประชุมเวลา  11.45  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 

 -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อท่ีพิจารณา 

 3.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ฉบับปี พ.ศ. 2559            

คณะโบราณคดี 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย  ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะโบราณคดี ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยการเวียนคณะกรรมการประจ้าคณะ
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โบราณคดี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระใน
การปรับปรุงแก้ไข คือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย  พินโน*  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย  พินโน* 
 2. อาจารย์อาภาโสม  ฉายแสงจันทร์*  2. อาจารย์อาภาโสม  ฉายแสงจันทร์* 
 3. อาจารย์ณัฐพล  จันทร์งาม*  3. อาจารย์ณัฐพล  จันทร์งาม* 
 4. อาจารย์ ดร. ชุติชล  เอมดิษฐ  4. อาจารย์ ดร. ชุติชล  เอมดิษฐ 
 5. อาจารย์กฤษฎา  ข ายัง  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย  คหกิจโกศล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อมูล
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  
    1. หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยเรียงคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ขึ นก่อน 
   2.   หัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อหัวข้อ การเรียงล้าดับหัวข้อ ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก้าหนด โดย พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม รายละเอียดตามตัวอย่างที่แนบ 
   ให้เสนอคณะโบราณคดีพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ฉบับปี พ.ศ. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิต  ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ้าคณะศึกษาศาสตร์ ครั งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนเมษายน          
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตรดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
 1. อาจารย์ ดร. พรรณภัทร  ปลั่งศรีเจริญสุข*  1. อาจารย์ ดร. พรรณภัทร  ปลั่งศรีเจริญสุข* 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภทัรพล  มหาขันธ์*  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภทัรพล  มหาขันธ์* 
 3. อาจารย์ลิขสิทธิ์  พุฒเขียว*  3. อาจารย์ ดร. นิรุทธ์  วัฒโนภาส* 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คีรีบูน  จงวุฒิเวศย์*  4. อาจารย์ ดร. นันทวัฒน์  ภัทรกรนันท์* 
 5. อาจารย์บุญมา  เขียววิชัย*  5. อาจารย์บุญมา  เขียววิชัย* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
   1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ให้
ตรวจสอบการเริ่มใช้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการเริ่มใช้ที่ระบุในหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ล้าดับที่ 3 และล้าดับที่ 4 
ออกจากหลักสูตร ที่ระบุเป็น “ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562” ทั งนี เสนอให้ปรับการเริ่มใช้เป็น “เริ่มใช้
ตั งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป” 
   2. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “……มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร……”  เป็น “……มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร……”   
   3. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบและ
ปรับแก้ดังนี  
    3.1 อาจารย์ล้าดับที่  2 ตารางช่องสถานะ ข้าราชการ ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“ข้าราชการ”  เป็นการระบุเครื่องหมาย “” 
    3.2 อาจารย์ล้าดับที่ 4 ตารางช่องสถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ตรวจสอบระยะเวลา
สัญญาจ้างที่ระบุ “1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562” ซึ่งไม่สอดคล้องกับ การเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงที่
ระบุเป็น “เมษายน พ.ศ. 2562” ทั งนี  ให้เพ่ิมข้อมูลสัญญาจ้างฉบับก่อนหน้าด้วย 
   4. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ล้าดับที่ 3 ที่
ขอเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กับ บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ล้าดับที่ 2 ว่า
เป็นผลงานชิ นเดียวกันหรือไม่ หากใช่ให้ตัดข้อมูลผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ออก 
   ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562  ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น              
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเลือก กลุ่ม
วิชาด้านวิศวกรรมการจัดการ จ้านวน 1 รายวิชาดังนี  
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 630 628  ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนของความเร็วและความแม่นย้า          3(3-0-6) 
    (Speed-Accuracy Tradeoff Theory) 
    ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนของความเร็วและความแม่นย้า ส้าหรับงานและพฤติกรรมของมนุษย์ 
กฎของฟิตส์ กฏของสเตียริ่ง กฏของชมิดต์ นิยามของตัวชี วัดความยากและสมรรถนะของงานมาตรฐาน ISO 
9241-9 ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความยากของงาน การประยุกต์ทฤษฎีเพ่ือการออกแบบ ประเมินและพัฒนา
งานและมนุษย์ 
        ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ ทั งนี ให้ตรวจสอบการพิมพ์ค้าว่า “กฎ” ซึ่งพิมพ์
ต่างกันเป็น “กฏ” ทั งนี ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

 3.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 
หลักสูตร  
  3.4.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ชุมชนเมือง  ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย  
          ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือน
มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์*  1. ศาสตราจารย์ก าธร กุลชล* 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพักตรา  สุทธสุภา*  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพักตรา  สุทธสุภา 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงิหนาท  แสงสีหนาท*  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงิหนาท  แสงสี

หนาท*  4. อาจารย์วิล์ลญา สงค์อ่ิม  4. อาจารย์วิล์ลญา สงค์อ่ิม 
 5. อาจารย์พบสุข  ทัดทอง  5. อาจารย์ ดร. พีรียา บุญชัยพฤกษ์* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ล้าดับที่ 2 หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี  
     1. ระดับปริญญาเอก ให้ปรับแก้การพิมพ์ปีที่จบ จาก “(2560)”  เป็น  “(2017)” และ
ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อสาขาที่จบที่ถูกต้องเป็น “(Urban Form and Society)” หรือไม่  ทั งนี ให้ปรับแก้ข้อมูล
ในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงด้วย  
     2. ระดับปริญญาโท ให้ตรวจสอบปีที่จบที่ระบุว่า “(2551)”  ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ระบุ
ในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ที่ระบุเป็น “(2550)” 



6 
 

 
 

     3. ระดับปริญญาตรี ให้ตรวจสอบคุณวุฒิที่ระบุว่า “สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2549)” ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ระบุในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง        
ที่ระบุเป็น “สถ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต (2548)” 
       ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.4.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต      
ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย  
          ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต  ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะ จีระพิวัฒน์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะ จีระพิวัฒน์* 

 2. ศาสตราจารย์ก าธร กุลชล*  2. ศาสตราจารย์ก าธร กุลชล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สญชัย ลบแย้ม* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สญชัย ลบแย้ม* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล 4. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิโรจน์ อนามบุตร 5. รองศาสตราจารย์ ดร. รุจิโรจน์ อนามบุตร** 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สพัุกตรา  สุทธสุภา 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สพัุกตรา  สุทธสุภา 
7. อาจารย์ ดร. สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี 7. อาจารย์ ดร. สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์* 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัตติกา  กิตติประสาร 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัตติกา  กิตติ

ประสาร** 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงหนาท  แสงสีหนาท 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงหนาท  แสงสีหนาท 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ/คุณวุฒิการศึกษา 
          ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตข้อมูลประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ผลงานทางวิชาการที่ระบุเป็นผลงานปี 2558 ทั งหมดซึ่งใกล้จะ
ครบรอบระยะเวลา 5 ปี    ทั งนี ขอให้เร่งด้าเนินการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.5 บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 9 หลักสูตร 

  3.5.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

สถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 2 ท่าน เป็นดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์ ดร. พินัย  สิริเกียรติกุล* 1. อาจารย์ ดร. พินัย  สิริเกียรติกุล* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์  วัสสันตชาติ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์  วัสสันตชาติ 

3. อาจารย์ ดร. ประติมา  นิ่มเสมอ* 3. อาจารย์ ดร. ประติมา  นิ่มเสมอ* 
4. ศาสตราจารย์พิเศษ เสนอ  นิลเดช  4. ศาสตราจารย์พิเศษ เสนอ  นิลเดช 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. โชติมา  จตุรวงค์ 5. รองศาสตราจารย์ ดร. โชติมา  จตุรวงค์*  
6. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี  ประกิตนนทการ 6. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี  ประกิตนนทการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยา  บุญประสงค์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรยา  บุญประสงค์ 
8. รองศาสตราจารย์สมคิด  จิระทัศนกุล 8. รองศาสตราจารย์สมคิด  จิระทัศนกุล 
9. รองศาสตราจารย์สมชาติ  จึงสิริอารักษ์ 9. รองศาสตราจารย์สมชาติ  จึงสิริอารักษ์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกร  วชิระเธียรชัย  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกร  วชิระเธียรชัย 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วีระกุล 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วีระกุล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  

   1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

เป็นต้นไป ให้ตรวจสอบการเริ่มใช้โดยระบุเป็นเดือน 

   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ความว่า “หมายเหตุ * 

หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” ให้มีขนาดอักษรเท่ากันกับข้อความอ่ืนในหน้าเดียวกัน 

   3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรค  

    จาก “ผู้รักษาการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”   

    เป็น  “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”   

   4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล้าดับที่ 

7 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส้าเร็จการศึกษา ช่องเดิมและช่องใหม่ คุณวุฒิการศึกษาระดับ
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ปริญญาโท ให้ตรวจสอบชื่อสาขาวิชาที่ปรากฎค้าว่า “Field of Study” ว่าถูกต้องหรือไม่ และให้ปรับแก้

รูปแบบการพิมพ์ข้อความว่า “หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” ให้มีขนาดอักษรเท่ากันกับ

ข้อความอ่ืนในหน้าเดียวกัน 

   5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ตรวจสอบ

และปรับแก้ดังนี  

    5.1 หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้ตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาโท เนื่องจาก

ข้อมูลที่ระบุไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอ

เปลี่ยนแปลง 

    5.2 หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ผลงานล้าดับที่ 1 ให้ปรับแก้รูปแบบ

การพิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม โดยระบุปีที่พิมพ์และเลขหน้าด้วย 

    5.3 หัวข้อ Proceedings ให้ตัดผลงานปี 2014 ออก เนื่องจากเกินรอบระยะเวลา 5 ปี 

   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

  3.5.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

ฉบับปี พ.ศ. 2558 

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ้านวน 1 ท่าน เป็นดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์ ดร. พินัย  สิริเกียรติกุล* 1. อาจารย์ ดร. พินัย  สิริเกียรติกุล* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์  วัสสันตชาติ* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. โชติมา  จตุรวงค์* 
3. อาจารย์ ดร. ประติมา  นิ่มเสมอ* 3. อาจารย์ ดร. ประติมา  นิ่มเสมอ* 
4. รองศาสตราจารย์สมชาติ  จึงสิริอารักษ์ 4. รองศาสตราจารย์สมชาติ  จึงสิริอารักษ์ 
5. รองศาสตราจารย์เสนอ  นิลเดช 5. รองศาสตราจารย์เสนอ  นิลเดช 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  

   1. ข้อ 1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส้านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ให้ตัดข้อความว่า “11 กันยายน 2558”  ออก 

เนื่องจากส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่รับทราบหลักสูตร 

   2. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

เป็นต้นไป ให้ตรวจสอบการเริ่มใช้โดยระบุเป็นเดือน 

   3. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร……..” เป็น  “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ้าหลักสูตร……..” 

   4. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ดังนี  

    4.1 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร จ้านวน 1 ท่าน ดังนี ”  เป็น  “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ้าหลักสูตรดังนี ” 

    4.2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ความว่า “หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” ให้มีขนาดอักษรเท่ากันกับข้อความอื่นในหน้าเดียวกัน 

   5. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลักการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ดังนี  

    5.1 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “……หลักสูตรครั งนี ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง

ของหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ”  เป็น “…….ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับ

โครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ 

ดังนี ” 

    5.2  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1 ตารางช่องหมวดวิชา ให้

ปรับแก้ข้อความจาก “1. รายวิชาเพ่ิมเติม (ไม่นับหนวยกิต)”  เป็น  “1. หมวดวิชาพื นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)” 

ตารางช่องโครงสร้างเดิม และ โครงสร้างใหม่ ให้ปรับแก้ตัวเลขจาก “12”  เป็น “6” 

   6. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรค  

    จาก “ผู้รักษาการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”   

    เป็น  “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”   

   7. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ปรับแก้ดังนี  

    7.1  หัวเรื่องก่อนตารางให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์  เป็น 
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“รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2558 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

    7.2 อาจารย์ล้าดับที่ 5 ให้ตรวจสอบการพิมพ์ต้าแหน่งทางวิชาการและการ

ก้าหนดเครื่องหมาย “*” (ดอกจันทร์) ซึ่งไม่สอดคล้องกับเอกสาร สมอ.08 ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

    7.3 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ความว่า “หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” ให้มีขนาดอักษรเท่ากันกับข้อความอ่ืนในหน้าเดียวกัน และปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก 

“หมายเตุ”  เป็น  “หมายเหตุ” 

   8. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ตรวจสอบ

และปรับแก้ดังนี  

    8.1 หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้ตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

เนื่องจากข้อมูลที่ระบุไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอ

เปลี่ยนแปลง 

    8.2 หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ผลงานล้าดับที่ 1 ให้ปรับแก้

รูปแบบการพิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม โดยระบุปีที่พิมพ์และเลขหน้าด้วย 

    8.3 หัวข้อ Proceedings ให้ตัดผลงานปี 2014 ออก เนื่องจากเกินรอบระยะเวลา 

5 ปี 

   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

  3.5.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

และการพัฒนามนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ขอเริ่มใช้

ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลง

รายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 2 ท่าน เป็นดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์ ดร. จิตตรา  มาคะผล* 1. อาจารย์ ดร. จิตตรา  มาคะผล* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา  จิตต์จรัส* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา  จิตต์จรัส* 

3. อาจารย์ ดร. พีรเทพ  รุ่งคุณากร 3. อาจารย์ ดร. พีรเทพ  รุ่งคุณากร* 
4. อาจารย์ ดร. นันทวัฒน์  ภัทรกรนันท์* 4. อาจารย์ ดร. อรอุษา  ปุณยบุรณะ 
5. อาจารย์ ดร. นิรุทธ์  วัฒโนภาส 5. อาจารย์ ดร. สิริกมล  หมดมลทิน 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  

   1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

เป็นต้นไป ให้ตรวจสอบการเริ่มใช้โดยระบุเป็นเดือน ทั งนี ต้องให้สอดคล้องกับที่ระบุการเริ่มใช้ไว้ในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีเนื่องจากเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่านเดียวกัน 

   2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ 

และปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร……..”  เป็น “ขอเปลี่ยนแปลง

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร……..” 

   3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ 

และปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 2 ท่าน เป็นดังนี ”  เป็น 

“ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี ” ตารางช่องอาจารย์

ประจ้าหลักสูตร (เดิม) และตารางช่องอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล้าดับที่ 3 ให้ปรับแก้รูปแบบการ

พิมพ์เป็นอักษรตัวหน้า  เนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานะจากอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ทั งนี ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์อาจารย์ล้าดับที่ 3 ในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้า

หลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกันด้วย 

   4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความ จาก 

“อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”  เป็น  “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”   

   5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ปรับแก้ดังนี  

    5.1 ให้เพ่ิมข้อมูลประวัติอาจารย์ ดร. พีรเทพ  รุ่งคุณากร เนื่องจากมีการปรับ

สถานะจากอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    5.2  อาจารย์ที่ขอเปลี่ยนแปลงล้าดับที่ 4 หัวข้อ ประสบการณ์การสอน ระดับ

ปริญญาตรี ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยเรียงเลขรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก 
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    5.3 อาจารย์ที่ขอเปลี่ยนแปลงล้าดับที่ 5 ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี   

     1) หัวข้อ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ให้ตรวจสอบปี

ที่จบที่ระบุเป็น “(2559)”  ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอ

เปลี่ยนแปลง ที่ระบุเป็น “(2558)” ทั งนี ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง  

     2) หัวข้อ ประสบการณ์การสอน ระดับปริญญาตรี ให้ปรับแก้รูปแบบการ

พิมพ์โดยเรียงเลขรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก 

     3) หัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้ตรวจสอบผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับ

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ล้าดับที่ 2 ว่าเป็นผลงานเดียวกันหรือไม่หากใช่ให้ตัดผลงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ออก 

   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

  3.5.4  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

และการพัฒนามนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556  

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ขอเริ่มใช้

ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลง

รายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 2 ท่าน เป็นดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์ ดร. พีรเทพ  รุ่งคุณากร* 1. อาจารย์ ดร. พีรเทพ  รุ่งคุณากร* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา  จิตต์จรัส* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา  จิตต์จรัส* 
3. อาจารย์ ดร. จิตตรา  มาคะผล* 3. อาจารย์ ดร. จิตตรา  มาคะผล* 
4. อาจารย์ ดร. นันทวัฒน์  ภัทรกรนันท์ 4. อาจารย์ ดร. อรอุษา  ปุณยบุรณะ 
5. อาจารย์ ดร. นิรุทธ์  วัฒโนภาส 5. อาจารย์ ดร. สิริกมล  หมดมลทิน 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  

   1. ข้อ 3.หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

เป็นต้นไป ให้ตรวจสอบการเริ่มใช้โดยระบุเป็นเดือน ทั งนี ต้องให้สอดคล้องกับที่ระบุการเริ่มใช้ไว้ในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีเนื่องจากเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่านเดี่ยวกัน 
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   2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปบบการพิมพ์โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ 

และปรับแก้ข้อความจาก “…….และสามารถบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย”  เป็น  “…….

และสามารถบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย”   

   3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปบบการพิมพ์โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ 

   4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความ จาก 

“อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”  เป็น  “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”   

   5. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง หัวเรื่องก่อน

ตารางให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อหลักสูตรจาก “หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต”  เป็น  “หลักสูตรศึกษาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต” 

   6. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ปรับแก้ดังนี  

    6.1  อาจารย์ที่ขอเปลี่ยนแปลงล้าดับที่ 4 หัวข้อ ประสบการณ์การสอน ระดับ

ปริญญาตรี ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยเรียงเลขรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก 

    6.2 อาจารย์ที่ขอเปลี่ยนแปลงล้าดับที่ 5 ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี   

     1) หัวข้อ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ให้ตรวจสอบปี

ที่จบที่ระบุเป็น “(2559)”  ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอ

เปลี่ยนแปลง ที่ระบุเป็น “(2558)” ทั งนี ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง  

     2) หัวข้อ ประสบการณ์การสอน ระดับปริญญาตรี ให้ปรับแก้รูปแบบการ

พิมพ์โดยเรียงเลขรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก 

     3) หัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้ตรวจสอบผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับ

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ล้าดับที่ 2 ว่าเป็นผลงานเดียวกันหรือไม่หากใช่ให้ตัดผลงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ออก 

   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

  3.5.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ฉบับปี          

พ.ศ. 2556 

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือน

เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 1 ท่าน เป็นดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล  โพธิเย็น* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล  โพธิเย็น* 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี  ประเสริฐสุข* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี  ประเสริฐสุข* 

3. อาจารย์ ดร. อุรปรีย์  เกิดในมงคล* 3. อาจารย์ ดร. อุรปรีย์  เกิดในมงคล* 
4. อาจารย์ ดร. ฐิติมา  เวชพงศ์ 4. อาจารย์ ดร. ฐิติมา  เวชพงศ์ 
5. อาจารย์ ดร. วรรณี  เจิมสุรวงศ์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมทรัพย์  สุขอนันต์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  

   1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ ไข ให้ปรับแก้ เป็น “เนื่องจากส้านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(4)/13162 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง ส่งคืนการ

ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีข้อสังเกตว่า 

อาจารย์ประจ้าหลักสูตรล้าดับที่ 5 มีคุณวุฒิ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก้าลังกายและกีฬา) วท.ม. 

(วิทยาศาสตร์การกีฬา) และวท.บ. (สันทนาการ) เป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงและไม่สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน จึง

ไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

จึงขอให้พิจารณาทบทวน ดังนั น จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรล้าดับที่ 3 ตามข้อสังเกต

ของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”    

   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 1 ท่าน ดังนี ” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

อาจารย์ประจ้าหลักสูตรเป็นดังนี ” 

   3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความ จาก 

“อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”  เป็น  “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”   

   4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล้าดับที่ 

5 ตารางช่องใหม่ คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อประเทศ จาก “U.S.A.”  

เป็น  “USA” และให้ตรวจสอบระยะเวลาสัญญาจ้างที่สิ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ว่ามีการต่อสัญญาจ้าง

หรือไม ่

   5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร หัวข้อคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาเอกให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อประเทศ จาก “U.S.A.”  เป็น  

“USA” 

   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.5.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561  

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนเมษายน          

พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร เป็นดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร* 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร* 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง* 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง* 
3. ศาสตราจารย์พัดยศ  พุทธเจริญ* 3. ศาสตราจารย์พัดยศ  พุทธเจริญ* 
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั งโฉลก  4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั งโฉลก 
5. ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี  
6. ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์ 5. ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์ 
7. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง 6. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง 
8. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ 7. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ 
9. อาจารย์ ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร 8. อาจารย์ ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร 
10. รองศาสตราจารย์สุธี  คุณาวิชยานนท์  9. รองศาสตราจารย์สุธี  คุณาวิชยานนท์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ  อิษฎ์วรพันธุ์ 10. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ  อิษฎ์วรพันธุ์ 
 11. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย  สิทธิรัตน์ 
 12. อาจารย์ ดร. ริญญาภัทร์  นิธิภัทรอนันต์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  

   1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้เป็น “ขอปรับชื่ออาจารย์ประจ้า

หลักสูตร และขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เพ่ือสามารถท้าหน้าที่เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอปรับรายชื่ออาจารย์

ประจ้าหลักสูตร ดังนี ”  เป็น  “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรเป็นดังนี ”   

    3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความ จาก 
“อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”  เป็น  “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”   
    4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง หัวเรื่องก่อน
ตารางให้เพ่ิมข้อมูลบรรทัดที่สามข้อความว่า “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร” 



16 
 

 
 

    5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ล้าดับ
ที่ 11 ผลงานสร้างสรรค์ ให้ตรวจสอบว่ามีเลขหน้าสูจิบัตร หรือจ้านวนหน้าสูจิบัตร หรือไม่ ให้เพ่ิมข้อมูลด้วย 
    อนึ่ง ขอให้ทบทวนรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเพ่ิมเติม ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ทั งนี จะเพ่ิมชื่อให้เหมือนกันหรือไม่ และขอให้ทบทวนรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร กรณีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชาการและมีสัญญาจ้าง
ต้าแหน่งผู้บริหาร ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรได้ 
    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

  3.5.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561  

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ทัศนศิลป์  ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า

บัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เป็น

ต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร เป็นดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ศาสตราจารย์พัดยศ  พุทธเจริญ* 1. ศาสตราจารย์พัดยศ  พุทธเจริญ* 
2. อาจารย์ ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร* 2. อาจารย์ ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร* 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั งโฉลก 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั งโฉลก 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  วังบอน  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  วังบอน 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน  เบียดกลาง 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน  เบียดกลาง 
6. อาจารย์ทรงไชย  บัวชุม 6. อาจารย์ทรงไชย  บัวชุม 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์  ทิพย์วารี 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์  ทิพย์วารี 
8. อาจารย์พรรษา  พุทธรักษา 8. อาจารย์พรรษา  พุทธรักษา 
9. อาจารย์ ดร. วิชญ  มุกดามณี* 9. อาจารย์ ดร. วิชญ  มุกดามณี* 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ  โตอุรวงศ์  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิ  โตอุรวงศ์ 
11. อาจารย์ฑีฆวุฒิ  บุญวิจิตร 11. อาจารย์ฑีฆวุฒิ  บุญวิจิตร 
12. รองศาสตราจารย์จักรพันธ์  วิลาสินีกุล 12. รองศาสตราจารย์จักรพันธ์  วิลาสินีกุล 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมอมจิตร์  ชุ่มวงค์ 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถมอมจิตร์  ชุ่มวงค์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก  โลหะกุล 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก  โลหะกุล 
15. อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 15. อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 
16. อาจารย์มานะ  ไทวัฒนกุล 16. อาจารย์มานะ  ไทวัฒนกุล 
17. อาจารย์ณภัทร  ธรรมนิยา 17. อาจารย์ณภัทร  ธรรมนิยา 
18. อาจารย์ลูกปลิว  จันทร์พุดชา 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลูกปลิว  จันทร์พุดชา** 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
19. อาจารย์พิเชฐ  เขียวประเสริฐ 19. อาจารย์พิเชฐ  เขียวประเสริฐ 
20. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร 20. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร 
21. ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์ 21. ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์ 
22. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง 22. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  ปรัชญารัติกุล 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  ปรัชญารัติกุล 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง 
25. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ 25. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  ศุภพันธ์ 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  ศุภพันธ์ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้านาจ  คงวารี 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้านาจ  คงวารี 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ  จันทรวิชิต 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ  จันทรวิชิต 
30. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 30. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย  ภิรมย์รักษ์ 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย  ภิรมย์รักษ์ 
32. อาจารย์จินตนา  เปี่ยมศิริ 32. อาจารย์จินตนา  เปี่ยมศิริ 
33. รองศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์ 33. รองศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์ 
34. อาจารย์ชูศักดิ์  ศรีขวัญ 34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศรีขวัญ** 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัยรัตน์  ค้าศรีจันทร์ 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัยรัตน์  ค้าศรีจันทร์ 
36. อาจารย์อนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์ 36. อาจารย์อนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์ 
37. อาจารย์ประเสริฐ  ยอดแก้ว 37. อาจารย์ประเสริฐ  ยอดแก้ว 
38. อาจารย์นพไชย  อังควัฒนะพงษ์ 38. อาจารย์นพไชย  อังควัฒนะพงษ์ 
39. อาจารย์คงศักดิ์  กุลกลางดอน 39. อาจารย์คงศักดิ์  กุลกลางดอน 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์  ศิริพัฒนานันทกูร 40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์  ศิริพัฒนานันทกูร 
41. อาจารย์สืบสกุล  ศรัณพฤฒิ 41. อาจารย์สืบสกุล  ศรัณพฤฒิ 
42. อาจารย์ทวีวิทย์  กิจธนสุนทร 42. อาจารย์ทวีวิทย์  กิจธนสุนทร 
 43. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย  สิทธิรัตน์ 
 44. อาจารย์ ดร. ริญญาภัทร์  นิธิภัทรอนันต์ 
 45. อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์  จันทนมัฏฐะ 
 46. รองศาสตราจารย์ทิพเนตร์  แย้มมณีชัย 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ/ปรับคุณวุฒิการศึกษา 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
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   1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้เป็น “ขอเพ่ิมรายชื่ออาจารย์ที่มี

คุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เพ่ือสามารถท้าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์

ประจ้าหลักสูตรเป็นดังนี  

    3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความ จาก 
“อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”  เป็น  “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร”   
    4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง หัวเรื่องก่อน
ตารางให้เพ่ิมข้อมูลบรรทัดที่สามข้อความว่า “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร”  อาจารย์ล้าดับที่ 13 
ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส้าเร็จการศึกษา ช่อง  (ใหม่) ให้เพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกด้วย 
    5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ล้าดับ
ที่ 43 ผลงานสร้างสรรค์ ให้ตรวจสอบว่ามีเลขหน้าสูจิบัตร หรือจ้านวนหน้าสูจิบัตร หรือไม่ ให้เพ่ิมข้อมูลด้วย 
    อนึ่ง ขอให้ทบทวนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร กรณี
อาจารย์ที่เกษียณอายุราชาการและมีสัญญาจ้างต้าแหน่งผู้บริหาร ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตรได้ 
    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

  3.5.8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี       

พ.ศ. 2560 

    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 

2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรและเพ่ิมรายชื่อ

อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นีลวรรณ  พงศ์ศิลป์* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นีลวรรณ  พงศ์ศิลป์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร  ชื่นอิ่ม* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร  ชื่นอิ่ม* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง   
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์  บางยี่ขัน 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์  บางยี่ขัน 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
6. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสัวสดิ์ 5. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสัวสดิ์ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี  จงเสรีจิตต์ 6. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี  จงเสรีจิตต์ 
8. อาจารย์ ดร. สุจินันท์  มีไล้ 7. อาจารย์ ดร. สุจินันท์  มีไล้ 
9. อาจารย์ ดร. อุรารักษ์  ร่มรื่น 8. อาจารย์ ดร. อุรารักษ์  ร่มรื่น 
 9. อาจารย์ ดร. ทักษวัน ทองอร่าม 
 10. อาจารย์ ดร. กิตติมา  ไวไธสง 
 11. อาจารย์ ดร. อรวรรณ  บริรักษ์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  

   1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “เดือน

มกราคม ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป”  เป็น  “เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป” 

   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

อาจารย์ประจ้าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 จ้านวน 1 ท่าน และเพ่ิม

รายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 จ้านวน 2 ท่าน 

ดังนี ” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี 

พ.ศ. 2560 เป็นดังนี ” 

    ทั งนี  ให้ตรวจสอบข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรทุกท่านว่า

ครบ 3 ชิ นในรอบระยะเวลา 5 ปี หรือไม่ 

   3. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ปรับแก้ดังนี  

    3.1 หัวเรื่องก่อนตารางบรรทัดที่สองให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรค 

     จาก “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี            

พ.ศ. 2560” 

     เป็น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี         

พ.ศ. 2560” 

    3.2 ตารางช่องอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) ให้ปรับแก้การพิมพ์เลขล้าดับที่

ให้ถูกต้อง 

    3.3 อาจารย์ล้าดับที่ 4 ล้าดับที่ 5 และล้าดับที่ 9 ตารางช่องสถานะ พนักงาน

มหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราว ให้ตรวจสอบการพิมพ์ตัวย่อเดือนกันยายนให้ถูกต้อง 

    3.4 อาจารย์ประจ้าหลักสูตรช่องเดิม ล้าดับที่ 8 และล้าดับที่ 9  ให้ระบุข้อมูลใน

ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีท่ีส้าเร็จการศึกษา ด้วย 
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   4. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ปรับแก้ดังนี  

    4.1 อาจารย์ล้าดับที่ 9 หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาโท 

ให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อสถาบันจาก “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง”  เป็น 

“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” หัวข้อประสบการสอน ให้ตัดข้อความว่า “ระบุ

รายวิชาที่สอน 3 ปีย้อนหลัง”  ออก และปรับการพิมพ์ข้อความจาก “รายวิชาระดับปริญญาตรี”  และ  

“รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา”  เป็น  “ระดับปริญญาตรี”  และ  “ระดับบัณฑิตศึกษา”  ตามล้าดับ 

    4.2 อาจารย์ล้าดับที่ 10 หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญา

เอกและระดับปริญญาโท ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ระบุในตารางรายละเอียดข้อมูล

อาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง หัวข้อประสบการสอน ให้ตัดข้อความว่า “ระบุรายวิชาที่สอน 3 ปี

ย้อนหลัง”  ออก และปรับการพิมพ์ข้อความจาก “รายวิชาระดับปริญญาตรี”  และ  “รายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษา”  เป็น  “ระดับปริญญาตรี”  และ  “ระดับบัณฑิตศึกษา”  ตามล้าดับ 

    4.3 อาจารย์ล้าดับที่ 11 หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาโท

และระดับปริญญาตรี ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ระบุในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์

ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง หัวข้อประสบการสอน ให้ตัดข้อความว่า “ระบุรายวิชาที่สอน 3 ปีย้อนหลัง”  

ออก และปรับการพิมพ์ข้อความจาก “รายวิชาระดับปริญญาตรี”  และ  “รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา”  เป็น  

“ระดับปริญญาตรี”  และ  “ระดับบัณฑิตศึกษา”  ตามล้าดับ 

   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

  3.5.9 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี    

พ.ศ. 2561  

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า

บัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้น

ไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมเติมรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 1 ท่าน เป็นดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีวิตา  สุวรรณชวลิต* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีวิตา  สุวรรณชวลิต* 
2. อาจารย์ ดร. สุมนมาลย์  จันทร์เอี่ยม* 2. อาจารย์ ดร. สุมนมาลย์  จันทร์เอี่ยม* 
3. อาจารย์ ดร. พัฒนาวิศว์  สว่างลาภ* 3. อาจารย์ ดร. พัฒนาวิศว์  สว่างลาภ* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกอร  ระย้านิล  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกอร  ระย้านิล 
5. อาจารย์ ดร. กุลทัศน์  สุวัฒน์พิพัฒน์ 5. อาจารย์ ดร. กุลทัศน์  สุวัฒน์พิพัฒน์ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
6. อาจารย์ ดร. ณิชนันทน์  เทพศุภรังษิกุล 6. อาจารย์ ดร. ณิชนันทน์  เทพศุภรังษิกุล 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนิตย์  วานิชาชีวะ 7. รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนิตย์  วานิชาชีวะ 
8. อาจารย์ ดร. มูฮ้าหมัด  นิยมเดชา 8. อาจารย์ ดร. มูฮ้าหมัด  นิยมเดชา 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชฎา  บุญเต็ม 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชฎา  บุญเต็ม 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัศมี  ชัยสุขสันต์ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัศมี  ชัยสุขสันต์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วยา  พุทธวงศ์ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วยา  พุทธวงศ์ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี  ฉายะบุตร 12. รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี  ฉายะบุตร 
13. อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง 13. อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง 
14. อาจารย์ ดร. จิตนภา  ศิริรักษ์ 14. อาจารย์ ดร. จิตนภา  ศิริรักษ์ 
15. อาจารย์ ดร. สุธินี  เกิดเทพ 15. อาจารย์ ดร. สุธินี  เกิดเทพ 
 16. อาจารย์ ดร. ภาณุพันธ์  ลิมปชยาพร 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  

   1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบวันที่เริ่มใช้อีกครั ง 

   2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปบบการพิมพ์โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้

   3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้รูปบบการพิมพ์โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ 

และให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความท้ายตารางจาก “* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  เป็น  “หมายเหตุ * 

หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” 

   4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง หัวเรื่องก่อน

ตารางให้เพ่ิมข้อความบรรทัดที่สามว่า “บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

   5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร หัวข้อบทความ

วิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตามรูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรม และให้ตัดผลงาน

ล้าดับที่ 1 ออก เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

   ให้เสนอบัณฑิตวิทยลัยพิจารณา  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะมัณฑนศิลป ์

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการเวียนคณะกรรมการ
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ประจ้าคณะมัณฑนศิลป์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้ นไป 

โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า

หลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

1. อาจารย์ปิติ  คุปตะวาทิน* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ  คุปตะวาทิน *,** 
2. อาจารย์ศรีนาฎ  ไพโรหกุล* 2. อาจารย์ศรีนาฎ  ไพโรหกุล* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  บุญธรรมช่วย* 3. อาจารย์นัชชา  สวัสดิชัย* 
4. อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ*  4. อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ* 
5. อาจารย์อาสา  วุฒิคะโร* 5. อาจารย์อาสา  วุฒิคะโร* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตารางรายละเอียดข้อมูล

อาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ล้าดับที่ 5 ตารางช่องสถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง

ชั่วคราว ให้เพ่ิมข้อมูลสัญญาจ้างฉบับเดิมก่อนการพิมพ์สัญญาจ้างฉบับปัจจุบัน และข้อมูลประวัติอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ตรวจสอบผลงานสร้างสรรค์ที่ระบุเป็นผลงานประกอบ

การศึกษาหรือไม ่

  ให้เสนอคณะมัณฑนศิลป์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี       
พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย   โดยการเวียนจากคณะกรรมการประจ้าบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 1 ท่าน ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์ สติมั่น* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์ สติมั่น* 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น า้มนต์ เรืองฤทธิ์*  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น า้มนต์ เรืองฤทธิ์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้* 
4. รองศาสตราจารย์สมหญิง เจริญจิตรกรรม 4. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวนิต อรรถวุฒิกุล 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนีย์  ธรรมเมธา 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนีย์  ธรรมเมธา 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อมูลประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ปรับแก้ดังนี  
   1. กรณีผลงานทางวิชาการที่ผู้ร่วมวิจัยหลายท่านให้พิมพ์เป็นอักษรตัวหน้าที่ชื่อ สกุล เจ้าของ
ข้อมูลประวัติ 
   2. ให้ตัดผลงานปี พ.ศ. 2557  และปี ค.ศ. 2014  ออก เนื่องจากเกินรอบระยะเวลา 5 ปี 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัย  แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.8  การปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2562    
ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอ
เพ่ิมเงื่อนไข ในวิชาบังคับ กลุ่มวิชาภาษา จ้านวน 2 รายวิชา ดังนี  

เดิม ปรับปรุง 

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล                       3(2-2-5) 
          (English in the Digital Era) 

     การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ 
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ้า- 
วัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล                    3(2-2-5) 
          (English in the Digital Era) 
          เง่ือนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

            แรกเข้า ตั งแต่ระดับ B1 ขึ นไป หรือมีผล 
            การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทด 
            สอบภาษาอื่นที่เทียบเท่า ตั งแต่ระดับ B1 
            ขึ นไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้ 
            รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนราย 
            วิชา SU201 
       การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ 
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ้า- 
วัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 
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SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ      3(2-2-5) 
          (English for International Communication) 
          วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
                  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพิ่มพูน 
           ความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตามวัตถุประ- 
           สงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในบริบท 
           นานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอันหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 

SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ      3(2-2-5) 
          (English for International Communication) 
          วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 

เง่ือนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
            แรกเข้า ตั งแต่ระดับ B2 ขึ นไป หรือมีผล 
            การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทด 
            สอบภาษาอื่นที่เทียบเท่าตั งแต่ระดับ B2 
            ขึ นไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้ 
            รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนราย 
            วิชา SU202 

                  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพิ่มพูน 
          ความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตามวัตถุ- 
          ประสงค์   การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารใน 
          บริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอันหลากหลาย 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป  
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีพิจารณา 
 4.1  (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาที่ใช้หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ ส้าหรับนักศึกษาท่ีใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามท่ีศูนย์บริหารจัดการ
วิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจัดท้าขึ น โดยการจัดท้าร่างประกาศฉบับนี เพ่ือให้การ
ลงทะเบียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ      
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ  
   ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทราบ  และเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 4.2 TCAS รอบท่ีเหลือ 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
 1. สรุปสถิติ SU – TCAS ประจ้าปีการศึกษา 2562 
 2. SU – TCAS รอบท่ี 4 (ขั นตอนเหมือนรอบที่ 3) 
 2.1 ทปอ. ด้าเนินการตั งแต่การรับสมัครถึงการคัดเลือก (ทปอ. ด้าเนินการทุกขั นตอน) 
 2.2 กองบริหารงานวิชาการดึงรายชื่อจาก ทปอ. ส่งคณะวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือสอบสัมภาษณ์ 
 2.3 คณะวิชาสอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์การสัมภาษณ์) 
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 2.4 ส่งผลกลับกองบริหารงานวิชาการ (ไม่ควรมีตกสัมภาษณ์) 
 2.5 กองบริหารงานวิชาการดึงรายชื่อจาก ทปอ. จัดท้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
เรื่องท่ีพิจารณา  ดังนี้ 
 1. ปรับจ านวนรับรอบท่ี 4 - 5 
  คณะวิชาต่าง ๆ มีการปรับจ้านวนรับรอบที่ 4 – 5 ดังนี  
 

คณะวิชา 
รอบที่ 4 รอบที่ 5 

เดิม ใหม่  
(20 – 21 พ.ค.) 

เดิม ใหม่  
(11 – 14 มิ.ย.) 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี) 0 0 0 3 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  
(เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี) 

0 0 0 2 

รวม 0 0 0 5 

คณะโบราณคด ี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 5 0 0 15 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 20 0 0 19 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10 0 0 8 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 0 0 7 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 15 0 0 29 

รวม 65 0 0 78 

คณะมัณฑนศิลป์ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 0 0 5 10 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 0 0 2 15 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 0 0 2 15 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 0 0 0 8 

รวม 0 0 9 48 

คณะอักษรศาสตร์ 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) 0 0 0 40 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาญี่ปุ่น) 0 0 0 40 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเกาหลี) 0 0 0 30 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเวียดนาม) 0 0 0 20 

รวม 0 0 0 130 

คณะศึกษาศาสตร์ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 4 16 0 0 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 0 0 5 21 

รวม 4 16 5 21 

คณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 0 0 0 7 

รวม 0 0 0 7 

คณะเภสัชศาสตร์ 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) 20 30 0 0 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) (เพิ่มพิเศษ) 20 40 0 0 

รวม 40 70 0 0 



26 
 

 
 

คณะวิชา 
รอบที่ 4 รอบที่ 5 

เดิม ใหม่  
(20 – 21 พ.ค.) 

เดิม ใหม่  
(11 – 14 มิ.ย.) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 20 40 0 0 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 20 30 0 0 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  
(เพิ่มพิเศษ) 

15 20 0 0 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

20 30 0 0 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี 

10 40 0 0 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 10 25 0 0 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (เพิ่มพิเศษ) 0 0 10 20 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10 25 0 0 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี (เพิ่มพิเศษ) 

0 0 5 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (เพิ่มพิเศษ) 20 40 35 40 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เพิ่ม
พิเศษ) 

0 0 10 20 

โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ (เพิ่มพิเศษ) 

0 0 5 15 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เพิ่ม
พิเศษ) 
 

0 0 10 20 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี (เพิ่มพิเศษ) 

0 0 5 10 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (เพิ่มพิเศษ) 0 0 10 20 

รวม 125 250 95 180 

คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 80 150 5 6 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 60 120 10 11 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 45 120 5 6 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 60 150 10 11 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 45 120 5 6 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือก
สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส) 

50 120 0 0 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือก
สอบวิชาภาษาเยอรมัน) 

50 120 0 0 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือก
สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น) 

0 0 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือก
สอบวิชาภาษาจีน) 

0 0 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เลือก
สอบวิชาภาษาเกาหลี) 

0 0 
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คณะวิชา 
รอบที่ 4 รอบที่ 5 

เดิม ใหม่  
(20 – 21 พ.ค.) 

 เดิม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 30 80 10 11 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 50 150 10 11 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 80 150 5 6 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 0 0 5 7 

รวม 500 1,160 60 68 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ 

20 40 0 0 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชั่น 

20 35 0 0 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม 

20 40 0 0 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 70 100 0 0 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื นฐานวิทยาศาสตร์ 60 160 0 0 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื นฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบ 1 

0 0 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื นฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส) 

0 0 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื นฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน) 

0 0 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื นฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น) 

0 0 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื นฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาจีน) 

60 160 0 0 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื นฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ) 

0 0 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื นฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาบาลี) 

0 0 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พื นฐานศิลปศาสตร์ 
รูปแบบ 2 (เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี) 

0 0 

รวม 190 375 0 0 

 
  โดยมีคณะวิชาที่ขอปรับจ้านวนรับรอบที่ 4 – 5 เพ่ิมเติมในที่ประชุม ดังนี  
  1) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
รอบที่ 4 รอบที่ 5 

เดิม ใหม่  
(20 – 21 พ.ค.) 

เดิม ใหม่  
(11 – 14 มิ.ย.) 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 110 60 40 30 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 40 40 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า 40 40 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 50 10 

รวม 110 190 40 110 
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  2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ขอปรับจ้านวนรับรอบที่  4 – 5 ของสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม จากเดิม “12” เป็น “15” 
  ทั งนี  เมื่อคณะวิชาฯ ยืนยันการปรับจ้านวนรับเพ่ิมเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถปรับลด
ได้อีก ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
  หากคณะวิชาประสงค์ขอปรับข้อมูลเพ่ิมเติมให้แจ้งข้อมูลมายังกองบริหารงานวิชาการ
ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ก่อนเวลา 15.00 น. เพ่ือด้าเนินการต่อไป 
 
 2. เงื่อนไขการรับ SU – TCAS รอบท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 
  เงื่อนไขการรับหากล้าดับสุดท้ายคะแนนเท่ากันของแต่ละคณะวิชาโดยสรุป มีดังนี  

คณะวิชา เง่ือนไขการรับหากล าดับสุดท้ายคะแนนเท่ากัน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับทั งหมด 

คณะโบราณคดี ไม่รับเลย 

คณะอักษรศาสตร์ รับเกนิ แต่จ้ากัดจ้านวน (รับได้ไม่เกนิ 10 คน) 

คณะศึกษาศาสตร์ ไม่รับเลย 

คณะวิทยาศาสตร์ รับทั งหมด 

คณะเภสัชศาสตร์ รับทั งหมด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับทั งหมด 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับทั งหมด 

คณะวิทยาการจัดการ รับทั งหมด 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับทั งหมด 

  อนึ่ง ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า กรณีคณะวิชาที่ระบุเงื่อนไขการรับหากล้าดับสุดท้าย
คะแนนเท่ากัน “รับทั งหมด”  หากมีจ้านวนนักเรียนที่มีคะแนนเท่ากันจ้านวนมากคณะวิชาสามารถรับได้
ทั งหมดหรือไม่ คณะวิชายืนยันว่าสามารถรับได้ทั งหมด 
 

 3. SU – TCAS รอบท่ี 5  
  - มหาวิทยาลัยด้าเนินการทั งหมด 

o การรับสมัคร (กระบวนการ) 
o ตรวจสอบสิทธิ์ 
o อัตราค่าธรรมเนียม 

  - การสอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์สัมภาษณ์) 
  - นักเรียนยืนยันการเข้าศึกษา 
  - กองบริหารงานวิชาการจัดท้ารายชื่อส่งชื่อไป ทปอ. 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
  1. ตั งข้อสังเกตกระบวนการรับสมัครของคณะมัณฑนศิลป์ โดยให้ทางกอง
บริหารงานวิชาการ สอบถามไปยัง ทปอ. เกี่ยวกับคุณสมบัติการรับนักศึกษาว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ทปอ. 
ก้าหนดหรือไม่ ใน  2 ประเด็น ดังนี  
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   1) กรณีท่ีนักศึกษาต้องทดสอบการปฏิบัติในวันสอบสัมภาษณ์ 
   2) กรณีท่ีนักศึกษาใช้ Portfolio ในการยื่นวันสอบสัมภาษณ์ 
  2. อัตราค่าธรรมเนียม เนื่องจากมีการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละคณะวิชา
ต่างกัน โดยบางคณะมีการก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสอบถึง 2,000 บาท ซึ่งที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าสูงไป
หรือไม่ อาจส่งผลให้นักศึกษาและผู้ปกครองให้ความสนใจในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
น้อยลง เสนอให้พิจารณาทบทวน ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้เท่ากันทุกคณะวิชา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียมระหว่าง 400 – 500 บาท 
ดังนี  
   ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม  4 0 0   บ า ท  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ค ณ ะ สั ต ว ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
   ค่าธรรมเนียม 500 บาท ประกอบด้วย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะโบราณคดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
   อนึ่งส้าหรับคณะดุริยางคศาสตร์ ขอกลับไปหารือกับคณะวิชาการก่อน และ
จะแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
 

 6. ปฏิทินการด าเนินงานรับสมัครสอบคัดเลือก SU – TCAS ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบ 4 
  เนื่องจากวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ก้าหนดให้เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเตม ซึ่งตรงกับการ
ก้าหนดสอบสัมภาษณ์ของบางคณะวิชา จึงขอหารือที่ประชุมในการขอเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ก้าหนดวันสอบสัมภาษณ์ไว้ตามเดิมเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบในวงกว้าง 
  ทั งนี เพ่ือให้กองบริหารงานวิชาการส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ทันเวลาที่
ก้าหนด จึงขอปรับปฏิทินการด้าเนินงานในรอบที่ 4 ตารางช่องคณะวิชาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้       
กองบริหารงานวิชาการ ให้ปรับแก้จาก “5 มิ.ย. 62 ภายในเวลา 12.00 น.” เป็น “4 มิ.ย. 62 ภายในเวลา 
12.00 น.”  โดยให้ภารกิจสอบคัดเลือกมีบันทึกแจ้งไปยังทุกคณะวิชาทราบต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา 13.45 น. 
                                                           นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
        นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
            นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


