
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 

คร้ังที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

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

ผู้มาประชุม 

 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรยี์  อรรถลังรอง  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบด ี  ประธานกรรมการ 

     ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   

 2. อาจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะดุรยิางคศาสตร์ กรรมการ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์  วัสสนัตชาติ   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 

     คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์

 4. อาจารย์ ดร. สุดาวดี  จันทร์ภิวฒัน์   รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝา่ยวิชาการ  กรรมการ 

 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานชิ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะโบราณคดี  กรรมการ 

 6.  นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน เลขานุการ 

     กองบริหารงานวชิาการ 

 7.  นางสาวประภัสสร ถวายนลิ   นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    กองบริหารงานวชิาการ 

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 

 1. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัยฝา่ยวิชาการและวิจัย  กรรมการ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะอักษรศาสตร์   กรรมการ 

 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์   กรรมการ 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  ชั นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกัน  กรรมการ 

    คุณภาพการศึกษา คณะวทิยาศาสตร ์  

 5.  อาจารย์ก่ิงกาญ  สนุทรชืน่   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกัน  กรรมการ 

                          คุณภาพการศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์  นาสนทิ  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพนัธ์  ครุฑะเสน  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะมณัฑนศิลป์  กรรมการ 

 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์  ทนุผล  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
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 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี  มานะไตรนนท์  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 

     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

 11.  อาจารย์วิชชากร  สวนทรง   แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย กรรมการ 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 12. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    กองบริหารงานวชิาการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์   ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดฝีา่ยวิชาการและวจิัย 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาญจน์ ผาทอง   ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 

 3. นายวชัรินทร์  แสงแก้ว   นักวิชาการศึกษา ชา้นาญการพเิศษ 

     คณะศึกษาศาสตร์ 

 4. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจติร   นักวิชาการศึกษา ชา้นาญการพิเศษ  

     กองบริหารงานวิชาการ 

 5. นางสาววลิุดา  นรินทรน์อก   นักบริหารงานทั่วไปปฏบิัติการ 

     ศูนย์บริหารจัดการวชิาศึกษาทั่วไปและพฒันาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 

เปิดประชุมเวลา  9.00  น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ   

 1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แล้ว  เมื่อวันที่ 18 

ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข  

 2. ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ดังนี  

  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 

1) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
2) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  
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 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 

1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (หลักสูตรใหม่           

พ.ศ. 2559) 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 

1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2559 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 

1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ฉบับปี       
พ.ศ. 2556 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 

1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบับปี     

พ.ศ. 2557 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 

พ.ศ. 2560 
 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 

1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2556 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ฉบับปี 

พ.ศ. 2559 
3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2559 
4) การปรับรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ฉบั บปี       

พ.ศ. 2557 โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและมี
ต้าแหน่งต่้ากว่ารองศาสตราจารย์ให้ศึกษาต่อ หรือสนับสนุนให้ท้าวิจัยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิหรือเพื่อให้ได้ต้าแหน่งทางวิชาการ อันจะน้ามาซึ่งการพัฒนาการ
เรียนการสอนในหลักสูตร และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมส้าหรับการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 

1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี    
พ.ศ. 2556 
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2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงาน  
อีเว้นท์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 

3) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ  
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 

4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
6) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2559 
7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2556 
8) การปรับรุงแก้ไขหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีข้อเสนอแนะให้

มหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและมีต้าแหน่งต่้ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ให้ศึกษาต่อ หรือสนับสนุนให้ท้าวิจัยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อ
เพิ่มพูนคุณวุฒิหรือเพื่อให้ได้ต้าแหน่งทางวิชาการ อันจะน้ามาซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร 
และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมส้าหรับการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

9) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 
10) การปรับรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ฉบับปี  

พ.ศ. 2556 โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาโทและ
มีต้าแหน่งต่้ากว่ารองศาสตราจารย์ให้ศึกษาต่อ หรือสนับสนุนให้ท้าวิจัยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิหรือเพื่อให้ได้ต้าแหน่งทางวิชาการ อันจะน้ามาซึ่งการพัฒนาการ
เรียนการสอนในหลักสูตร และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมส้าหรับการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

11)   การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ส าขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปี   
  พ.ศ. 2556 

12)   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ฉบับปี  
  พ.ศ. 2556 

13)   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 
14) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับปี พ.ศ. 2558 
15) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ 

ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 

 2.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) บัณฑิตวิทยาลัย 

  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ได้

พิจารณาการเสนอแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเชิง

สร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี  

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

   1. ดร. ฉัตรชัย  ธนาฤดี 

   2. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ 

   3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติสันต์  เกิดวิบูลย์เวช 

   4. นายอภิสิทธิ์  ไล่ศัตรูไกล 

   5. นายธนโชติ  วิสุทธิสมาน 

  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรลักษณ์  วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ 

   2. อาจารย์ ดร. สังกมา  สารวัตร 

   3. อาจารย์ ดร. วัชระ  จิรฐิติกาลกิจ 

  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   1. อาจารย์ถิรจิต  แสนพล 

   2. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 

  ทั งนี  ทางคณะฯ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าวแล้ว เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2561 

  ซึ่งที่ประชุมเสนอให้ทบทวนสาขาวิชาที่ส้าเร็จการศึกษา ของอาจารย์ล้าดับที่ 2 และล้าดับที่ 3 เนื่องจากไม่

ตรงกับชื่อสาขาวิชาของหลักสูตร ทั งนี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอชี แจงความสัมพันธ์ของสาขาวิชาที่

ส้าเร็จการศึกษากับสาขาวิชาของหลักสูตร ดังนี  

  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล้าดับที่ 2 คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก มีความ

เชี่ยวชาญในเร่ืองการสื่อสารร่วมสมัย การผลิตผลงานผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ การท้าวิจัยด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ในแง่ของ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) คือ สามารถผสมผสานและการบูรณาการ

ศาสตร์ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีทักษะความช้านาญในการ

น้าเสนอแผนงาน โครงการ งานวิจัย และงานวิชาการ สามารถริเริ่ม ออกแบบ ผลิต สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม และ

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล 
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  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล้าดับที่ 3 คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก มีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องสื่อและนวัตกรรมใหม่ การท้าวิจัยด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีผลงานตีพิมพ์บทความผ่าน

สื่อต่าง ๆ ทั งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ผ่านการท้าวิทยานิพนธ์ที่มีเนื อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

สมัยใหม่ส้าหรับวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ในแง่ของ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) คือ สามารถผสมผสานและการบูรณาการ

ศาสตร์ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีทักษะความช้านาญในการ

น้าเสนอแผนงาน โครงการ งานวิจัย และงานวิชาการ สามารถริเริ่ม ออกแบบ ผลิต สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และ

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้คณะวิชาจัดส่งเอกสาร

เพิ่มเติม มาให้ประธานพิจารณาก่อนจัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี  

  1) เอกสารแสดงข้อมูลความเป็นพหุวิทยาการของหลักสูตร 
  2) ข้อมูลประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล้าดับที่ 2 และ 3 
  ให้เสนอคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่พิจารณา  

 3.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2560  

คณะวิทยาศาสตร์ 

 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร ์

โดยการเวียนให้ความเห็นชอบ เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็น

ต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายวิชาบังคับก่อน ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับ จ้านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 519 251 คณิตศาสตร์คณนา ดังนี  
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เดิม ปรับปรุงใหม่ 
519 251 คณิตศาสตร์คณนา                              3(2-2-5) 
            (Computertional Mathematics) 
            วิชาบังคับก่อน : 511 221 สมการเชิงอนุพันธ์ 
             โปรแกรมส้าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์พื นฐาน เทคนิคการ
ค้านวณและการเขียนค้าสั่งในแคลคูลัส ความน่าจะเป็นการวาด
กราฟใน 2 มิติและ 3 มิติ  การแก้สมการและระบบสมการ 
ความสัมพันธ์เวียนเกิด การประยุกต์ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้านต่าง ๆ 
 

519 251 คณิตศาสตร์คณนา                              3(2-2-5) 
            (Computertional Mathematics) 
            วิชาบังคับก่อน : * 511 221 สมการเชิงอนุพันธ์ 
                                * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
             โปรแกรมส้าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์พื นฐาน เทคนิคการ
ค้านวณและการเขียนค้าสั่งในแคลคูลัส ความน่าจะเป็นการวาด
กราฟใน 2 มิติและ 3 มิติ  การแก้สมการและระบบสมการ 
ความสัมพันธ์เวียนเกิด การประยุกต์ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้านต่าง ๆ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

 1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เร่ิมใช้ตั งแต่ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ให้ปรับแก้

เป็น “เร่ิมใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” 

 2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้เหตุผลเป็นเชิงวิชาการ 

 3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ชื่อ – สกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 

 4. ภาคผนวก ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยไม่ต้องท้าเป็นตาราง

เปรียบเทียบ 

 ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ฉบับปี  พ.ศ. 2560  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการเวียนให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี   
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศร์  อารมย์ดี* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศร์  อารมย์ดี* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุตม์  คุณานพดล* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุตม์  คุณานพดล* 

3. อาจารย์ ดร. จันทนา  สังวรโยธิน* 3. อาจารย์ ดร. จันทนา  สังวรโยธิน* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์ 

5. อาจารย์ ดร. วีระนุช  อินทะกันฑ์* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระนุช  อินทะกันฑ์*,** 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ  จรุยนนท์ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ  จรุยนนท์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษมา  ศิริสมบูรณ์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษมา  ศิริสมบูรณ์ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทสพล  เขตเจนการ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทสพล  เขตเจนการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์  หุดากร 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์  หุดากร 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  พูลเทพ 10. รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  พูลเทพ** 

11. อาจารย์ศิวะพงศ์  เพ็ชรสงค์ 11. อาจารย์ศิวะพงศ์  เพ็ชรสงค์ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิบดินทร์  แสงสว่าง 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิบดินทร์  แสงสว่าง 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  วาสนานนท์ 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  วาสนานนท์ 

14. อาจารย์วิชุดา  เมตตานันท 14. อาจารย์วิชุดา  เมตตานันท 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์  คู่วรัญญู 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์  คู่วรัญญู 

16. อาจารย์นพพงศ์  ศรีตระกูล 16. อาจารย์นพพงศ์  ศรีตระกูล 

17. อาจารย์ ดร. ณัฐ  ธัชยะพงษ์ 17. อาจารย์ ดร. ณัฐ  ธัชยะพงษ์ 

18. อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ธาราวดี 18. อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ธาราวดี 

19. อาจารย์ ดร. เดชาพันธ์  รัฐศาสนศาสตร์ 19. อาจารย์ ดร. เดชาพันธ์  รัฐศาสนศาสตร์** 

20. อาจารย์ ดร. ชัชธานนท์  โพธิคุณ 20. อาจารย์ ดร. ชัชธานนท์  โพธิคุณ* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

             ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

 1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความเป็น “เพื่อให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

 2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข เสนอให้เลือกปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2560 จ้านวน 5 ท่าน ดังนี ” 

เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 2 ท่าน และขอปรับต้าแหน่ง



9 
 

ทางวิชาการ จ้านวน 3 ท่าน ดังนี ” หรือ “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

ดังนี ” 

 3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก ้ชื่อ-สกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 

 4. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล้าดับที่ 4 ล้าดับที่ 5 ล้าดับที่ 10 

ล้าดับที่ 19 และล้าดับที่ 20 ที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรเป็นตัวหนา 

 5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ้าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้ตัด

ผลงานปี 2014 ออกเนื่องจากเกินระยะเวลา 5 ปี และให้ตัดข้อมูลการลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้า

หลักสูตรออกทั งหมด 

 ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

  

 3.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี 

พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม  

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิต

วิทยาลัย ครั งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ

ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  แพชมัด* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  แพชมัด* 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. สนทยา  ลิ มมัทวาภิรัติ์* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. สนทยา  ลิ มมัทวาภิรัติ์* 

3. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์* 3. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์* 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน์* 4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน์* 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาลักษณ์  ปฐมชัยวิวัฒน์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาลักษณ์  ปฐมชัยวิวัฒน์ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษร  จันทร์ศิริ 6. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษร  จันทร์ศิริ 

7. อาจารย์ ดร. ประสพชัย  ทองไหลรวม 7. อาจารย์ ดร. ประสพชัย  ทองไหลรวม 

8. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี  พนมสุข 8. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี  พนมสุข 

9. รองศาสตราจารย์ ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต์ 9. รองศาสตราจารย์ ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต์ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร. สมลกัษณ์  คงเมือง 10. รองศาสตราจารย์ ดร. สมลกัษณ์  คงเมือง 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐัวัฒน์  ณัฐพูลวฒัน์ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐัวัฒน์  ณัฐพูลวฒัน ์
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

12. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร 12. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร 

13. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต 13. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต 

14. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ 14. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  สุทธะนนัท์ 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  สุทธะนนัท์ 

16. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  ลิ มมัทวาภิรัติ์ 16. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา  ลิ มมัทวาภิรัติ์ 

17. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ  กล่อมจิตร 17. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ  กล่อมจิตร 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทสพล  เขตเจนการ 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทสพล  เขตเจนการ 

 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลให้

ปรับแก้ ชื่อ-สกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน  

 ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี 

พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 10/2561 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอ

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี   

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี*  

2. ศาสตราจารย์พัดยศ  พทุธเจริญ* 1. ศาสตราจารย์พัดยศ  พทุธเจริญ* 

3. อาจารย์ ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร* 2. อาจารย์ ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร* 

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั งโฉลก 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั งโฉลก 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พโรจน์  วังบอน 4. ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พโรจน์  วังบอน 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารยน์าวนิ  เบียดกลาง 5. ผู้ช่วยศาสตราจารยน์าวนิ  เบียดกลาง 

7. อาจารย์ทรงไชย  บัวชุม 6. อาจารย์ทรงไชย  บัวชุม 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์  ทิพย์วาร ี 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์  ทิพย์วารี 

9. อาจารย์พรรษา  พุทธรักษา 8. อาจารย์พรรษา  พุทธรักษา  

10. อาจารย์ ดร. วิชญ  มุกดามณี 9. อาจารย์ ดร. วิชญ  มุกดามณี* 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวฒุิ  โตอุรวงศ์ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวฒุิ  โตอุรวงศ์ 

12. อาจารย์ฑีฆวุฒิ  บุญวิจิตร 11. อาจารย์ฑีฆวุฒิ  บุญวิจิตร 

13. อาจารย์จักรพันธ์  วิลาสินีกลุ 12. รองศาสตราจารย์จักรพันธ์  วิลาสนิีกุล** 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจติร์  ชุ่มวงค ์ 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจติร์  ชุ่มวงค์ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก  โลหะกุล 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก  โลหะกุล 

16. อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ ์ 15. อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 

17. อาจารย์มานะ  ไทวฒันกุล 16. อาจารย์มานะ  ไทวฒันกุล 

18. อาจารย์ณภัทร  ธรรมนิยา 17. อาจารย์ณภัทร  ธรรมนิยา 

19. อาจารย์ลูกปลิว  จนัทร์พุดซา 18. อาจารย์ลูกปลิว  จนัทร์พุดซา 

20. อาจารย์พิเชฐ  เขียวประเสริฐ 19. อาจารย์พิเชฐ  เขียวประเสริฐ 

21. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร 20. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร 

22. ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์ 21. ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย์ 

23. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กญุแจทอง 22. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กญุแจทอง 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทิธิชัย  ปรัชญารัติกุล 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทิธิชัย  ปรัชญารัติกุล 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง 

26. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ 25. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  ศุภพันธ์ 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  ศุภพันธ์ 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้านาจ  คงวารี 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้านาจ  คงวารี 

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ  จันทรวิชิต 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ  จันทรวิชิต 

31. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 30. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย  ภิรมย์รักษ์ 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย  ภิรมย์รักษ์ 

33. อาจารย์จินตนา  เปี่ยมศิริ 32. อาจารย์จินตนา  เปี่ยมศิริ 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์ 33. รองศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์** 

35. อาจารย์ชูศักดิ์  ศรีขวัญ 34. อาจารย์ชูศักดิ์  ศรีขวัญ 

36. อาจารย์ฤทัยรัตน์  ค้าศรีจันทร์ 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัยรัตน์  ค้าศรีจันทร์** 

37. อาจารย์อนุวัฒน์  ลดัดาวลัย์ 36. อาจารย์อนุวัฒน์  ลดัดาวลัย์ 

38. อาจารย์ประเสริฐ  ยอดแก้ว 37. อาจารย์ประเสริฐ  ยอดแก้ว 

39. อาจารย์นพไชย  อังควัฒนะพงษ์ 38. อาจารย์นพไชย  อังควัฒนะพงษ์ 

40. อาจารย์คงศักดิ์  กุลกลางดอน 39. อาจารย์คงศักดิ์  กุลกลางดอน 

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัทนีย ์ ศิริพัฒนานันทกูร 40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัทนีย ์ ศิริพัฒนานันทกูร 

42. อาจารย์สืบสกุล  ศรัณพฤฒิ 41. อาจารย์สืบสกุล  ศรัณพฤฒิ 

43. อาจารย์ทวีวิทย์  กิจธนสุนทร  42. อาจารย์ทวีวิทย์  กิจธนสุนทร 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

             ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

 1. ข้อ 1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เมื่อวันที่ ให้ระบุเป็น “เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561” 

 2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ระบุชื่ออาจารย์ที่เกษียณอายุราชการด้วย 

 3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข เสนอให้เลือกปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 1 คน เป็นดังนี ” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 2 คน ดังนี ” หรือ “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า

หลักสูตร ดังนี ” และตารางช่องอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล้าดับที่  13 

ล้าดับที่ 34 และล้าดับที่ 36 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็นตัวหนา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต้าแหน่งทางวิชาการ 

 4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล้าดับที่ 13 ล้าดับที่ 34 และ

ล้าดับที่ 36 ให้ปรับแก้การพิมพ์ ชื่อ-สกุล เป็นอักษรตัวหนา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต้าแหน่งทางวิชาการ 

 5. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ ชื่อ-สกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 

 6. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง หมายเหตุท้ายตาราง ให้ปรับแก้จาก 

  “หมายเหตุ : * ท้ายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

                                   * ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ” 

  เป็น 
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  “หมายเหตุ : * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

                                   ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ” 

 ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิต

วิทยาลัย 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2559  บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย 

ครั งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง

แก้ไข คือ ขอเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี 

พ.ศ. 2559 จ้านวน 2 ท่าน เป็นดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก  พานิชการ* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก  พานิชการ* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  ขาวสิทธวิงษ์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  ขาวสิทธวิงษ์* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศปิระภา  หิริโอตป์* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศปิระภา  หิริโอตป์* 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุดา  ตระการเถลิงศักดิ์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุดา  ตระการเถลิงศักดิ์ 

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

 6. อาจารย์ ดร. กรรณิกาณ์  หิรัญกสิ 

 7. อาจารย์ ดร. ปิยพล  ไพจิตร 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

  1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ ชื่อ-สกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 

  2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  

   2.1 อาจารย์ล้าดับที่ 1 ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อ บรรทัดที่ 2 จาก “พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและ

ประสบการณ์สอน” เป็น “พร้อมรายละเอียดผลงานทางวิชาการและประสบการณ์สอน 

   2.2 อาจารย์ล้าดับที่ 2 หัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์อักษรตัวหนาข้อความว่า    

“(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)” เป็น “(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)” 

  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560   

บัณฑิตวิทยาลัย 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 

10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข 

คือ ขอเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ฉบับปี 

 พ.ศ. 2560  จ้านวน 1 ท่าน เป็นดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์ ดร. ศุภชัย  ศุภลักษณ์นารี* 1. อาจารย์ ดร. ศุภชัย  ศุภลักษณ์นารี* 

2. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. พงษ์พิษณุ  ภักดีณรงค์* 2. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร. พงษ์พิษณุ  ภักดีณรงค์* 

3. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. นพรุจ  ศักดิ์ศิริ* 3. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. นพรุจ  ศักดิ์ศิริ* 

4. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. วรธัช  วิชชุวาณชิย ์ 4. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. วรธัช  วิชชุวาณชิย์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร. สฤษดิ์  สืบพงษ์ศิร ิ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร. สฤษดิ์  สืบพงษ์ศิร ิ

6. อาจารย์ ดร. ทัศนวรรณ  ศูนย์กลาง 6. อาจารย์ ดร. ทัศนวรรณ  ศูนย์กลาง 

7. อาจารย์ ดร. วีณาวดี  ม่วงอน้ 7. อาจารย์ ดร. วีณาวดี  ม่วงอน้ 

8. อาจารย์ ดร. มูฮ้าหมัด  นิยมเดชา 8. อาจารย์ ดร. มูฮ้าหมัด  นิยมเดชา 

9. อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง 9. อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์  ภัทรพานชิชัย 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์  ภัทรพานชิชัย 

11. อาจารย์ ดร. กรทิพย์  โต๊ะสิงห์ 11. อาจารย์ ดร. กรทิพย์  โต๊ะสิงห์ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  ขาวสทิธิวงษ ์ 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  ขาวสทิธิวงษ์ 

13. รองศาสตราจารย์ ดร. สืบสกุล  อยู่ยืนยง 13. รองศาสตราจารย์ ดร. สืบสกุล  อยู่ยืนยง 

 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศรี  เจริญพานิช 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

 1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางอาจารย์ประจ้าหลักสูตรอาจารย์ล้าดับที่ 11 ให้ตรวจสอบต้าแหน่ง

ทางวิชาการที่ระบุ “อาจารย์ ดร.” ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงที่ระบุ

เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.” ทั งนี ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน โดยให้ตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงล่าสุดว่าระบุต้าแหน่ง
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ทางวิชาการ เป็น “อาจารย์ ดร.” หรือ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.” หากระบุเป็น “อาจารย์ ดร.” ให้เพิ่มข้อมูลเป็นปรับ

ต้าแหน่งทางวิชาการด้วย 

 2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ ชื่อ-สกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 

 3. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  

  3.1  อาจารย์ล้าดับที่ 1 ตารางช่องสถานะ ให้ตรวจสอบข้อความที่ระบุว่า “ลูกจ้างชั่วคราว” ซึ่งไม่สัมพันธ์กับ

ระยะเวลาสัญญาจ้างที่ระบุสัญญาจ้างมากกว่า 1 ปี 

  3.2  อาจารย์ล้าดับที่ 3 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ค้าน้าหน้าชื่อต้องเป็น “ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร.” หรือไม่ ทั งนี ให้ปรับแก้ข้อมูลใน สมอ.08 ให้สอดคล้องกันด้วย 

  3.3  อาจารย์ล้าดับที่ 12 ตารางช่องสถานะ ให้ตรวจสอบระยะเวลาสัญญาจ้างที่ระบุว่า “สัญญาจ้างตั งแต่

วันที่ 19 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2574” ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา

สถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ระบุเป็น “สัญญาจ้างตั งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2575” ทั งนี ให้

ปรับแก้ให้ถูกต้องในทุกแห่งที่ปรากฏ 

  3.4  อาจารย์ล้าดับที่ 13 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส้าเร็จการศึกษา (ใหม่) ให้ปรับแก้

รูปแบบการพิมพ์ตัดค้าชื่อมหาวิทยาลัยค้าว่า “ศรีนครินทรวิโรฒ” ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน 

 ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.7 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวน 2 หลักสูตร  

   3.7.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี  

พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 

     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิต

วิทยาลัย ครั งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ

ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรของหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 เป็นดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์  นาสนิท* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์  นาสนิท 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  จิรศรีพงศ์พันธ์* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  จิรศรีพงศ์พันธ์* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุรีรัตน์  พุดตาลเล็ก* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุรีรัตน์  พุดตาลเล็ก 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บษุราภรณ์  งามปัญญา* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บษุราภรณ์  งามปัญญา* 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพช์นก  จตุรพิรีย์ 5. รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพช์นก  จตุรพิรีย์ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎาวรรณ  วิจิตรเวชการ  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์  เตชะไพโรจน์ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์  เตชะไพโรจน์ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา  พฤกษะศรี 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒนา  พฤกษะศรี* 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนดิา  วัฒนการุณ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนดิา  วัฒนการุณ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรพิร  พงศ์ทองผาสุข 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร  พงศ์ทองผาสุข 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บษุยา อภิชัยเสถียรโชติ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บษุยา อภิชัยเสถียรโชติ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์  บรรใดเพ็ชร 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์  บรรใดเพ็ชร 

13. อาจารย์ ดร. สินธุวัฒน์  ฤทธิธรรม 12. อาจารย์ ดร. สินธุวัฒน์  ฤทธิธรรม 

14. อาจารย์ ดร. นาฏระพี  กรุณา** 13. อาจารย์ ดร. นาฏระพี  แซนเชซ** 

 14. อาจารย์ ดร. ชลเทพ  อุสาคู 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     ** หมายถึง เปลี่ยนนามสกุล 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

   1. ชื่อหัวข้อบรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้จาก “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

   2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ระบุเหตุผลเป็นภาพรวมว่า “เนื่องจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎาวรรณ  วิจิตรเวชการ เกณียณอายุราชการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ้าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้การบริหาร

จัดการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” ทั งนี  หากคณะวิชายืนยันคง

เหตุผลเดิมให้เพิ่มเหตุผลเรื่องเปลี่ยนนามสกุลด้วย และให้ทบทวนเหตุผลข้อ 1 เนื่องจากอาจารย์อยู่ในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อยู่แล้วมิได้เป็นการย้ายเข้าหลักสูตร 

   3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ ชื่อ-สกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 



17 
 

   4. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อหัวข้อบรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้

ข้อความจาก “....คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เป็น “....บัณฑิตวิทยาลัย” 

   5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ล้าดับที่ 1 หัวข้อ

ผลงานวิจัย กรณีมีผู้ร่วมวิจัยหลายท่านให้พิมพ์เป็นอักษรตัวหนาที่ชื่อของเจ้าของข้อมูลประวัติ และหัวข้อ Proceedings 

ให้ตัดผลงานปี 2014 ออกเนื่องจากเกินระยะเวลา 5 ปี 

 ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

  

 3.7.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย  

     ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิต

วิทยาลัย ครั งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ

ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 เป็นดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษราภรณ์  งามปัญญา* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษราภรณ์  งามปัญญา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  จิรศรีพงศ์พันธ์* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี  จิรศรีพงศ์พันธ์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุรีรัตน์  พุดตาลเล็ก* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุรีรัตน์  พุดตาลเล็ก* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์  นาสนิท* 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์  นาสนิท* 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์  เตชะไพโรจน์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์  เตชะไพโรจน์ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  จตุรพิรีย์ 6. รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพช์นก  จตุรพิรีย์ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎาวรรณ  วิจิตรเวชการ  

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บษุยา อภิชัยเสถียรโชติ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บษุยา อภิชัยเสถียรโชติ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวฒันา  พฤกษะศรี 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวฒันา  พฤกษะศรี 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร  พงศ์ทองผาสุข 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร  พงศ์ทองผาสุข* 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนดิา  วัฒนการุณ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนดิา  วัฒนการุณ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์  บรรใดเพ็ชร 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์  บรรใดเพ็ชร 

13. อาจารย์ ดร. สินธุวัฒน์  ฤทธิธรรม 12. อาจารย์ ดร. สินธุวัฒน์  ฤทธิธรรม 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

14. อาจารย์ ดร. นาฏระพี  กรุณา** 13. อาจารย์ ดร. นาฏระพี  แซนเชซ** 

 14. อาจารย์ ดร. ชลเทพ  อุสาคู 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     ** หมายถึง เปลี่ยนนามสกุล 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

   1. ชื่อหัวข้อบรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้จาก “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

   2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ระบุเหตุผลเป็นภาพรวมว่า “เนื่องจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎาวรรณ  วิจิตรเวชการ เกณียณอายุราชการ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ้าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้การบริหารจัดการ

มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” ทั งนี  หากคณะวิชายืนยันคงเหตุผล

เดิมให้เพิ่มเหตุผลเรื่องเปลี่ยนนามสกุลด้วย และให้ทบทวนเหตุผลข้อ 1 เนื่องจากอาจารย์อยู่ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อยู่แล้วมิได้เป็นการย้ายเข้าหลักสูตร 

   3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความที่พิมพ์ซ ้ากันจาก “ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เพิ่มเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรของหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 เป็นดังนี ” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ้าหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 เป็นดังนี ” 

   4.  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ ชื่อ-สกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 

   5. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อหัวข้อบรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้

ข้อความจาก “หลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เป็น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิต

วิทยาลัย” 

   6.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ล้าดับที่ 1 หัวข้อ

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  ผลงานล้าดับที่ 2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็นอักษรตัวหนาข้อความว่า 

“Advanced Materials Research.” เป็น “Advanced Materials Research.” และให้ตัดผลงานล้าดบัที่ 3 และล้าดบั

ที่ 4 ออก เนื่องจากเกินระยะเวลา 5 ปี 

  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.8   คณะศึกษาศาสตร์ ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร  
   3.8.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี        
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
       ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิต
วิทยาลัย ครั งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระใน
การปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนรา รัตนศิระประภา* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. นุชนรา รัตนศิระประภา* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์* 
3. อาจารย์ ดร. สงวน อินทร์รักษ์* 3. อาจารย ์ดร. สงวน อินทร์รักษ์* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

    1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ ชื่อ - สกุล และต้าแหน่งของผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 

            2. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล้าดับที่ 1 ล้าดับที่ 2 และ

ล้าดับที่ 6 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) และรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่)  ให้ปรับแก้การพิมพ์

กั นหน้าชื่อสกุลให้สอดคล้องกับอาจารย์ท่านอ่ืน 

      ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

   3.8.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี  
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
       ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิต
วิทยาลัย ครั งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระใน
การปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ์* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนรา รัตนศิระประภา* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. นุชนรา รัตนศิระประภา* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ 
6. อาจารย์ ดร. สงวน อินทร์รักษ์ 6. อาจารย ์ดร. สงวน อินทร์รักษ์ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์  

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

    1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ ชื่อ - สกุล และต้าแหน่งของผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 

            2. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล้าดับที่ 1 ล้าดับที่ 2 และ

ล้าดับที่ 6 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) และรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่)  ให้ปรับแก้การพิมพ์

กั นหน้าชื่อสกุลให้สอดคล้องกับอาจารย์ท่านอ่ืน 

        ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.9  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย 

        ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์
ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ้าบัณฑิตวิทยาลยั ครั งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็น
ต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 
1. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง* 1. อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ* 

2. รองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ* 2. รองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชฎา บุญเต็ม* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชฎา บุญเต็ม* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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      ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

     1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความเป็น  

       “เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร”  

   2. ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า อาจารย์บางท่านจะครบวาระเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

ทั งนี ขอให้คณะด้าเนินการวางแผนก้าหนดอาจารย์ทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุต่อไป 

   3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ ชื่อ - สกุล และต้าแหน่งของผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 

        4. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร   

     4.1 ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่แสดงผลงาน และเลขหน้าหรือจ้านวน

หน้าของสูจิบัตรด้วย 

     4.2 ผลงานวิชาการ ปี 2557 ให้ตัดออกเนื่องจากเกินรอบระยะเวลา 5 ปี  

    4.3 หัวข้อ การแสดงนิทรรศการกลุ่ม ให้ยุบรวมกับหัวข้อ “ผลงานสร้างสรรค์พร้อมทั งปรับแก้รูปแบบ

การพิมพ์โดยเรียงผลงานปีล่าสุดขึ นก่อน 

   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.10  คณะวิทยาการจัดการ ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร  
   3.10.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ 
                   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559  
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาการจัดการ ครั งที่ 17/2561 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล* 

2. อาจารย์ ดร. ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์* 2. อาจารย์บุณยวีร์ ลอยเลิศกุลชัย* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด 

4. อาจารย์สุกานดา พรายอินทร์ 4. อาจารย์สุกานดา พรายอินทร์ 
5. อาจารย์คงฤทธิ์ ธานีรณานนท์ 5. อาจารย์คงฤทธิ์ ธานีรณานนท์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

          ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
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          1. หัวเรื่องแบบสมอ.08 บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี  

พ.ศ. 2559” เป็น “บัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559”    

    2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร.....”  เป็น  “การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร .....” 

          3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  

               3.1 ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ้านวน 1 

ท่าน เป็นดังนี ”  เป็น  “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 1 ท่าน เป็น

ดังนี ”   

               3.2 ช่องตารางอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล้าดับที่ 2 ให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อ -สกุล 

จาก “อาจารย์บุณยวีร์ ลอยเลิศกุลชัย” เป็น “อาจารย์บุณยวีร์ เลิศลอยกุลชัย” 

    4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ ชื่อ - สกุล และต้าแหน่งของผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 

         ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

   3.10.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและ         
งานอีเว้นท์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ 
             ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาการจัดการ ครั งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 
1. อาจารย์ธเนศ เกสรสิริธร 1. อาจารย์ธเนศ เกสรสิริธร 

2. อาจารย์ธนพัฒน์ อินทว*ี 2. อาจารย์สถิรา มะลาสิน* 

3. อาจารย์รัชมงคล ทองหล่อ 3. อาจารย์รัชมงคล ทองหล่อ 
4. อาจารย์ ดร. นพรัตน์ บุญเพียรผล* 4. อาจารย์ ดร. นพรัตน์ บุญเพียรผล* 

5. อาจารย์ธาดาธิเบศร์ ภูทอง 5. อาจารย์รสมารินทร์ อรุโณทัยพิพัฒน์ 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

      ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  



23 
 

      1. หัวเรื่องแบบสมอ.08 บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ฉบับปี พ.ศ. 2559” เป็น “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

งานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ฉบับปี พ.ศ. 2559” 

      2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ ชื่อ - สกุล และต้าแหน่งของผู้ลงนามให้เป็น

ปัจจุบัน 

               3.  รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  

                3.1 อาจารย์ล้าดับที่ 1 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) และ (ใหม่) ให้

ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อ-สกุล “อาจารย์ธเนศ เกสรสิริธร” ว่าถูกต้องหรือไม่  เนื่องจากข้อมูลในระบบกองการเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยระบุเป็น “อาจารย์ธเนศ เกษรสิริธร” ทั งนี ให้ปรับแก้ข้อมูลใน สมอ.08 ให้สอดคล้องกันด้วย    

             3.2 อาจารย์ล้าดับที่ 2 ตารางช่องคุณวุฒิ สถาบัน และปีที่ส้าเร็จการศึกษา คุณวุฒิการศึกษา

ระดับ ปริญญาโท ให้ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อปริญญา “Master of Hospitality Management” ว่ามีชื่อย่อปริญญาหรือไม่ 

หากมีให้ระบุเป็นชื่อย่อปริญญา 

      ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

   3.10.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ฉบับปี       

พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ 

                   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า
คณะวิทยาการจัดการ ครั งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสตูร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสสินี บุญมีศรีสง่า* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต สังข์เฉย* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตศักดิ์ พุฒจร*,** 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศักดิ์ พุฒจร*,** 
3. อาจารย์ ดร. วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์* 3. อาจารย์ ดร. วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์* 

4. อาจารย์รสมารินทร์ อรุโณทัยพิพัฒน์* 4. อาจารย์จิรัชญา โชติโสภานนท์* 
5. อาจารย์นิธิกร ม่วงศรเขียว*,** 5. อาจารย์ ดร. นิธิกร ม่วงศรเขียว*,** 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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      ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

              1.  หัวเรื่องแบบสมอ.08 บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. 2560” เป็น “ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ฉบับ

ปี พ.ศ. 2560” 

    2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “การขอเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร.....” เป็น “การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร

.....” 

    3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  

      3.1 ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ้านวน 

2ท่าน เป็นดังนี ”  เป็น  “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เป็นดังนี ”   

        3.2 ช่องตารางอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) และ (ใหม่) อาจารย์ล้าดับที่  2 และล้าดับที่ 5 

ให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อ-สกุลเป็นตัวอักษรตัวหนา เนื่องจากมีการปรับคุณวุฒิการศึกษา 

    4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล้าดับที่ 2 และ

ล้าดับที่ 5 ให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อ-สกุล เป็นอักษรตัวหนา เนื่องจากมีการปรับคุณวุฒิการศึกษา 

    5. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ ชื่อ - สกุล และต้าแหน่งของผู้ลงนามให้เป็น

ปัจจุบัน 

    6. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  ผลงานวิชาการ ปี 2557 

ให้ตัดออกเนื่องจากเกินรอบระยะเวลา 5 ปี  

        ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

   3.10.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2561          

คณะวิทยาการจัดการ 

                  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2561  คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ
วิทยาการจัดการ ครั งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์ ดร. ศิระ ศรีโยธิน* 1. อาจารย์ ดร. ศิระ ศรีโยธิน* 
2. อาจารย์กนกวรรณ กิจชระภูมิ*  2. อาจารย์กนกวรรณ กิจชระภูมิ*  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี* 3. อาจารย์ ดร. สันติภาพ ค าสะอาด* 
4. อาจารย์ฐิติพร ส้าราญศาสตร์* 4. อาจารย์ฐิติพร ส้าราญศาสตร์* 

5. อาจารย์ ดร. ภฤศญา ปิยนุสรณ์*  5. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ภาวิณี กาญจนาภา*  
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

    1. หัวเรื่องแบบสมอ.08 บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2561” เป็น “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2561” 

    2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “การขอเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร.....”  เป็น  “การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร

.....” 

    3.  ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ้านวน 2 ท่าน เป็นดังนี ”  เป็น  “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า

หลักสูตร จ้านวน 2 ท่าน เป็นดังนี ”    

            4.  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ ชื่อ - สกุล และต้าแหน่งของผู้ลงนามให้เป็น

ปัจจุบัน 

    5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  ผลงานวิชาการใน

ลักษณะอ่ืน ให้ตัดข้อความที่ระบุว่า “(ใช้ในการเรียนการสอนตั งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558) ออก  

      ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

    3.10.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา ฉบับปี       

พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ 

                    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจและภาษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ้าคณะวิทยาการจัดการ ครั งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็น
ต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์* 1. อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์* 
2. อาจารย์เลิศลักษณ์ เจริญสมบัติ*  2. อาจารย์เลิศลักษณ์ เจริญสมบัติ*  

3. อาจารย์ ดร. สันติธร ภูริภักดี* 3. อาจารย์ธนพัฒน์ อินทวี* 
4. อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีส้าอางค์* 4. อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีส้าอางค์* 

5. อาจารย์รุ่งนภา ชีวรัศมี* 5. อาจารย์รุ่งนภา ชีวรัศมี* 
6. อาจารย์ ดร. ภพ สวัสดี 6. อาจารย์ ดร. ภพ สวัสดี 

7. อาจารย์ลลิตา ทองธีรภาพ  7. อาจารย์ลลิตา ทองธีรภาพ 

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

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

    1. หัวเรื่องแบบสมอ.08 บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา ฉบับปี พ.ศ. 2561” เป็น “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 

ฉบับปี พ.ศ. 2561” 

            2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “การขอเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร.....”  เป็น  “การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร.....” 

    3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ้านวน 1 ท่าน เป็นดังนี ”  เป็น  “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า

หลักสูตร จ้านวน 1 ท่าน เป็นดังนี ” ทั งนี ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนรายชื่ออาจารย์ล้าดับที่ 7 เนื่องจากระยะเวลาสัญญาจ้าง

สิ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

    4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ ชื่อ - สกุล และต้าแหน่งของผู้ลงนามให้เป็น

ปัจจุบัน 

    ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.11  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมพิจารณาร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และผลการตรวจสอบรูปแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ของฝ่ายเลขานุการกรรมการพิจารณาหลักสูตร ดังนี  
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  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   1. สารบัญ ภาคผนวก ให้ระบุเลขหน้า และปรับแก้เป็น  
    “ภาคผนวก (ก)   
    1.  ผลการส้ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
    2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    4. รายงานผลการสัมภาษณ์ (Focus Group) 
    5. รายงานการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต แนวทางการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ภาคผนวก (ข)  ค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
    ภาคผนวก (ค)  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
    ภาคผนวก (ง)  ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program 
Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
(ตามฟอร์มที่แนบ) 
    ภาคผนวก (จ)  ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ” 
    2.  ข้อ 2. จ้านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ให้ปรับแก้ชื่อข้อเป็น “2. จ้านวนหน่วยกิตที่เรียน
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”  
    3.  ข้อ 3. สถานภาพของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ให้ปรับแก้
การพิมพ์จาก “ปรับปรุง พ.ศ. 2562 เร่ิมเปิดสอนภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2562” เป็น “ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
เร่ิมเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562”   
    4.  ข้อ 5.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ย่อหน้าที่ 2 ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง” เป็น “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 (พ.ศ. 2560-2564)”  ทุกแห่ง  
    5.  ข้อ 5.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ย่อหน้าที่ 4 
บรรทัดที่ 6 ให้ปรับแก้การพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก “เพื่อสร้างข้อได้เปรียบใหม่ๆ”  เป็น “เพื่อสร้างข้อได้เปรียบใหม่ ๆ” 
    6.  ข้อ 6.1 การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1 ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความ
จาก “....หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562....”  เป็น “....หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2562)....”    
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    7.  ข้อ 6.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ข้อย่อยที่ 1 ให้ปรับแก้การพิมพ์เว้นวรรคข้อความ
จาก “....และเป็น พลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก”  เป็น  “....และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของ
โลก”   
    8.  ข้อ 7.2 ความส้าคัญ  ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
     8.1  บรรทัดที่ 5  ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “ชิวิต”  เป็น  “ชีวิต”   
     8.2  บรรทัดที่ 7 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป....”  
เป็น  “....เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป....”   
     8.3  ย่อหน้าที่ 3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....นโยบายในการปรับปรุงเนื อหาวิชาศึกษาทั่วไป....”  
เป็น  “....นโยบายในการปรับปรุงเนื อหารายวิชาศึกษาทั่วไป....”        
     8.4  ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค้าภาษาอังกฤษในวงเล็บ บางแห่งพิมพ์อักษรตัว
แรกของค้าเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ บางแห่งพิมพ์อักษรตัวแรกของค้าเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก ทั งนี ให้ปรับแก้ให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน   
     8.5  ย่อหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 10 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
....”  เป็น “....การเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป....”   
    9.  ข้อ 7.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ปรับแก้ชื่อข้อเป็น  “7.3.1 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป”  
    10. ข้อ 8.5 ค้าอธิบายรายวิชา ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
     10.1  รายวิชา SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)  3(3-0-6) 
ให้ตรวจสอบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความว่า “....การแก้ปัญหาด้วยขั นตอนวิธี การคิดเชิงวิกฤต....” ว่าถูกต้องหรือไม่ 
     10.2 รายวิชา SU146 โครงการพระราชด้าริ (Royal Initiative Projects) 3(3-0-6) ให้ตรวจสอบ
ข้อความว่า “....พระราชด้าริในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.... ” ที่ถูกต้องเป็น “....พระราชด้าริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช....”  
     10.3 รายวิชา SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล  (Digital Imaging and Sound) 3(3-0-6) ให้
ตรวจสอบข้อความว่า “มีที่” ที่ถูกต้องเป็น “ที่มี” หรือไม่ 
     ทั งนี ให้ตรวจสอบและปรับแก้ในภาคผนวก (ง) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันดว้ย  
    11. ข้อ 10 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ข้อย่อยที่ 10.1 ให้ทบทวนการ
พิมพ์ค้าว่า “และ” ซึ่งปรากฏซ ้ากันหลายแห่ง 
    12.  ภาคผนวก (ก)  ให้ปรับแก้การระบุข้อความ  
     เป็น 
     “1. ผลการส้ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
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     2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     4. รายงานผลการสัมภาษณ์ (Focus Group) 
     5. รายงานการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต แนวทางการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
    13.  ผลการส้ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
     13.1  ให้ปรับแก้หัวข้อบรรทัดที่ 2 จาก “เพื่อการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2562” 
เป็น “เพื่อการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)” 
     13.2  ข้อย่อย 1.2 บรรทัดที่ 6 ให้ปรับแก้การพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก “การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ”  
เป็น “การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ”   
     13.3 ข้อย่อย 2.1 บรรทัดที่ 6 ให้ปรับแก้การพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก “เช่นภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น” เป็น “เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น”   
    14. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
     14.1 ตารางที่ 5 ท้ายตารางให้ปรับแก้การพิมพ์ระยะห่างการเว้นวรรคข้อความว่า “ชั นเรียน  มี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ 3.61” ให้เหมาะสม 
     14.2 ตารางที่ 6 ท้ายตารางให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “....และ. มีการใช้วิธีการสอนที่
กระตุ้น....” เป็น “....และมีการใช้วิธีการสอนที่กระตุ้น....” 
     14.3 ตารางที่ 10 ให้ตรวจสอบข้อความในตารางข้อที่ 1 ที่ระบุว่า “ควรมีวิชาให้เลือกหลาย” ที่
ถูกต้องเป็น “ควรมีวิชาให้เลือกหลากหลาย” หรือไม่   และข้อที่15 ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “อินเตอร์เน็ต” เป็น  
“อินเทอร์เน็ต”  และข้อความท้ายตาราง ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “อินเตอร์เน็ต” เป็น  “อินเทอร์เน็ต” และให้ปรับแก้
การพิมพ์ข้อความจาก “....ระยะเวลาการศึกษา. ไม่เห็นด้วย....” เป็น “....ระยะเวลาการศึกษา ไม่เห็นด้วย.......” 
    15.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตารางที่ 10 หน้า 12 ให้ปรับแก้การพิมพ์หัวตารางจาก 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเตมิ จ้าน 
วน 
คน 

                           เป็น 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเตมิ 

 
จ้านวนคน 
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   16.  ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  รายวิชา 512 100 ธรรมชาติวิจักษ์ (Nature Appreciation) 3(3-0-6) ให้ตรวจสอบจ้านวน
หน่วยกิต ว่าที่ถูกต้อง เป็น “2(2-0-4)” หรือไม่ 
   17. ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตั งข้อสังเกตค้าว่า “ความหมาย” ใช้ค้าภาษาอังกฤษต่างกันเป็น 
“Meaning” กับ “Definition” และ ค้าว่า Definition บางรายวิชาภาษาไทยแปลเป็น “นิยาม”  
   
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
 1. ข้อ 7.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
ให้พิจารณาทบทวน ดังนี  
  1.1  PLO1 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี  
    1) ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนว่าควรแยกเป็น 2 PLO คือ PLO ในประเด็นเร่ืองการสื่อสาร 
และ PLO ในประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือไม่ 
    2) เนื อหารายวิชาบังคับที่รับผิดชอบ PLO1 ไม่ปรากฏชัดเจนในเรื่องความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ซึ่งไปปรากฏในรายวิชาเลือก เห็นสมควรพิจารณาทบทวนเนื่องจากรายวิชาบังคับควรต้องรับผิดชอบสาระ
ของ PLOs อย่างครบถ้วน ส่วนรายวิชาเลือกเป็นส่วนช่วยส่งเสริมการบรรลุ PLOs 
    3) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตข้อความว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” และ “ความเข้าใจ” ซึ่งเป็น
ค้าที่ไม่ชัดเจนและวัดผลได้ยาก ทั งนี  เสนอให้ปรับข้อความโดยใช้ action verb ที่เหมาะสม หากสุดวิสัยไม่สามารถท้าได้
ขอให้เพิ่มค้านิยาม หรือขยายความให้ชัดเจน และวัดผลได้ โดยให้ระบุกลยุทธ์การเรียนและการวัดประเมินผลที่ชัดเจน 
    4) ให้ตัดการระบุเครื่องหมาย “” ในช่อง Psychomotor Domain (Skills) ออก 
  1.2  PLO2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน ที่ประชุมตั งข้อสังเกต
ข้อความว่า “เหมาะสมและรู้เท่าทัน” สามารถวัดได้อย่างไร ทั งนี  เสนอให้ตัดออกหรือปรับแก้ค้าให้วัดผลได้ชัดเจน ทุกคน
สามารถเข้าใจตรงกัน หากจ้าเป็นสุดวิสัยและต้องการคงข้อความไว้ตามเดิม เสนอให้เพิ่มค้านิยามไว้ในภาคผนวกให้ชัดเจน 
  1.3  PLO3 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน้าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการ
ด้าเนินชีวิต ให้พิจารณาว่าควรระบุเครื่องหมาย “” ในตารางช่อง Affective Domain (Attitude) At หรือไม่ เนื่องจาก
ในตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ระบุ PLO3 สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏ
ให้สอดคล้องกันด้วย  
  1.4  PLO4 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาว่าควร
เพิ่มการระบุเครื่องหมาย “” ในตารางช่อง Affective Domain (Attitude) At หรือไม่ เนื่องจากในตารางแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) ระบุ PLO4 สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏให้สอดคล้อง
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กันด้วย ทั งนี  ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าในตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ระบุ PLO4 สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ด้านที่ 4 ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ แต่สาระของ PLO4 ไม่ปรากฏชัดเจนในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้พิจารณา
ทบทวน 
  1.5  PLO5 ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะพื นฐานที่จ้าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้  
ที่ประชุมตั งข้อสังเกตข้อความ “ทักษะพื นฐานที่จ้าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ” โดยให้ขยายความว่ามีทักษะอะไรบ้างที่
จ้าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ และต้องวัดประเมินผลได้ 
  1.6  PLO6 ประยุกต์ใช้ความสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในการสร้างผลงานได้ ที่ประชุมตั ง
ข้อสังเกตข้อความว่า “การสร้างผลงานได้” หากนักศึกษาไม่สามารถสร้างผลงานได้ตามที่ก้าหนด จะส่งผลอย่างไร ทั งนี  ให้
ขยายความให้ชัดเจน 
  1.7  PLO7 คิดวิเคราะห์ วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือออกแบบนวัตกรรมได้อย่างเป็นระบบ 
ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่านักศึกษาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือต้องปฏิบัติทั ง 2 อย่า ง ระหว่าง “วางแผนเพื่อแก้ไข
ปัญหา” และ “ออกแบบนวัตกรรมได้อย่างเป็นระบบ” โดยให้ระบุและขยายความให้ชัดเจน และให้ทบทวนข้อความ 
“ออกแบบนวัตกรรมได้อย่างเป็นระบบ” ว่าหากก้าหนดเช่นนี ผู้เรียนทุกคนต้องสามารถออกแบบนวัตกรรมได้ จะเป็นไปได้
หรือไม่ ทั งนี  หากประสงค์ให้ผู้ เรียนมี Design Thinking ก็ควรก้าหนดให้เหมาะสมที่ผู้เรียนจะสามารถบรรลุได้ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และตารางช่อง Affective Domain (Attitude) At เสนอให้ตัดการระบุเครื่องหมาย “” ออก ทั งนี  
ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏ ให้สอดคล้องกันด้วย 
  อนึ่ง PLO ที่ดีต้องมีลักษณะเป็น Smarts PLOs คือ  

.  

 

 

 

 

 
  ทั งนี  ในการก้าหนด PLOs ควรเลือกใช้ action verb ที่เหมาะสม 
 2. ข้อ 8.4 ค้าอธิบายรายวิชา 
  2.1   รายวิชา SU 101 ศิลปะศิลปากร (Silpakorn Arts) 3(3-0-6) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า
รายวิชานี รับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรใน “PLO6 ประยุกต์ใช้ความสร้างสรรค์และสุนทรียภาพใน
การสร้างผลงานได้” โดยระบุ “Level” ไว้ที่ “Applying” ซึ่งไม่สอดคล้องกับเนื อหาในค้าอธิบายรายวิชาที่อยู่เพียงระดับ 
Understanding ทั งนี  เสนอให้ทบทวน   
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  2.2  ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนว่ารายวิชาต่าง ๆ มาจากการท้า Backward Curriculum 
Design โดยใช้ PLOs เป็นตัวตั งหรือไม่ เนื่องจากเนื อหาของบางรายวิชานั นไม่ชัดเจนว่าจะน้าพาให้ผู้เรียนบรรลุ PLO ใด
ตัวอย่างเช่น  
    รายวิชา SU 111 บ้าน (Home) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมตั ง
ข้อสังเกตข้อความว่า “.....การน้าเสนอความเป็นชาติ” หมายความว่าอย่างไร ตอบโจทย์ PLOs ใด และมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลอย่างไร  
    รายวิชา SU 312 เพศสภาพและเพศวิถี (Gender and Sexuality) 3(3-0-6) ที่ประชุม
ตั งข้อสังเกตว่าเนื อหารายวิชาสามารถตอบโจทย์ PLO4 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้
อย่างไร 
  2.3  รายวิชา SU 112 ความสุข (Happiness) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ข้อความ
ว่า “..... การจัดการความสุข .....” ที่ประชุมเสนอให้ขยายความให้ชัดเจน 
  2.4  รายวิชา SU 402 นวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design) 3(3-0-6) ให้
ทบทวนว่าชื่อรายวิชาควรเป็น “การออกแบบและนวัตกรรม” หรือไม่ 
  2.5  ที่ประชุมเสนอให้เพิ่มรายวิชาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของส้านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลพันธกิจของประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ Stakeholder’ 
needs โดยให้เพิ่มในรายวิชาเลือก กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม  
 3. ข้อ 9. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ให้ทบทวนการระบุกลยุทธ์การสอน 
และกลยุทธ์ส้าหรับวิธีการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับแนวทาง Outcome – based Education และก้าหนดให้
ชัดเจนโดยใช้ PLOs เป็นตัวตั ง 
 4. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ TQF อีกครั งหลังจากการทบทวนและปรับแก้ PLOs เรียบร้อยแล้ว 
 5. เมื่อทบทวนและปรับแก้ PLOs แล้ว ขอให้พิจารณาทบทวนการก้าหนดความรับผิดชอบในตาราง
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้าแนกตาม
รายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 
ของทุกรายวิชาอีกครั ง  
 6. ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร Program Learning Outcomes : PLOs จ้าแนก
ตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตามล้าดับชั นปี) ให้ปรับแก้รูปแบบการเรียงล้าดับรายวิชาในแต่ละชั นปี โดย
ให้เรียงตามเลขรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก 
 7. ข้อ 10. กระบวนการทวบสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
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  7.1  ข้อ 10.1 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... และประเมินผลกับกลยุทธ์การสอนตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู”้ เป็น “..... และประเมินผลกับกลยุทธ์การสอนตามผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวัง” 
  7.2  ข้อ 10.2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... กับผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการ
ประเมินผลตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)” เป็น “..... กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง กลยุทธ์การสอน และการ
ประเมินผลตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)” 
 8. ให้เพิ่มการระบุข้อมูลตามหัวข้อดังต่อไปนี  
  8.1  การพัฒนาอาจารย์ 
  8.2  การประเมินผลนักศึกษา 
  8.3  การประกันคุณภาพการศึกษา  
  ทั งนี  ให้ระบุเฉพาะในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 9. ให้เพิ่มข้อมูลตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : 
CLOs) โดยเบื องต้น ให้เสนอเฉพาะวิชาบังคับ 
   ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา และเสนอที่
ประชุมสภาวิชาการต่อไป  
 

ปิดประชุมเวลา  12.45 น. 

       นางสาววลิาวรรณ  พชิัย 

           นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 

           นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 

  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 


