
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 

คร้ังที่ 2/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

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

ผู้มาประชุม 

 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรยี์  อรรถลังรอง  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบด ี  ประธานกรรมการ 

     ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   

 2. อาจารย์ ดร. สุดาวดี  จันทร์ภิวฒัน์   รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝา่ยวิชาการ  กรรมการ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะอักษรศาสตร ์  กรรมการ 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรจิต  แสนพล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย กรรมการ 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 5. นางสาวมัณฑนา ศรีเทพ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ 

     แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกัน   

                          คุณภาพการศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 6.  นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ เลขานุการ   

     กองบริหารงานวชิาการ 

 7.  นางสาวประภัสสร ถวายนลิ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    กองบริหารงานวชิาการ 

ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 

 1. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัยฝา่ยวิชาการและวิจัย  กรรมการ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  ชั นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกัน  กรรมการ 

    คุณภาพการศึกษา คณะวทิยาศาสตร ์   

 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์  นาสนทิ  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์  ทนุผล  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี  มานะไตรนนท์  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 

     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

 6.  นายวชัรินทร์  แสงแก้ว    นักวิชาการศึกษา ชา้นาญการ กรรมการ 

     แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
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 7.  นางสาววลิาวรรณ พชิัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    กองบริหารงานวชิาการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจติร   นักวิชาการศึกษา ชา้นาญการพิเศษ  

     กองบริหารงานวิชาการ 

ผู้ลาประชุม 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์  วัสสนัตชาติ   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 

     คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์

 2. อาจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะดุรยิางคศาสตร์ กรรมการ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพนัธ์  ครุฑะเสน  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 

 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานชิ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะโบราณคดี กรรมการ 

 

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ   

 ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ  

 1. ความคืบหน้าการก้ากับติดตามองค์ประกอบที่ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด้าเนินการติดตามโดยให้ทุกคณะวิชา

รายงานข้อมูลมายังมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา ซึ่งในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ยังขาดข้อมูลของคณะ

มัณฑนศิลป์ จ้านวน 2 หลักสูตร และคณะอักษรศาสตร์ จ้านวน 4 หลักสูตร ทั งนี ขอให้คณะวิชาโปรดเร่งด้าเนินการ 

 2. การกรอกข้อมูลหลักสูตร ในระบบรับทราบหลักสูตร CHECO ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ได้ก้าหนดให้ทุกมหาวิทยาลัย ส่งหลักสูตรโดยกรอกข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาสถาบัน ผ่าน

ระบบรับทราบหลักสูตร CHECO มาระยะหนึ่งแล้วนั น ปัจจุบันมีหลักสูตรที่ได้รับพิจารณาความสอดคล้องแล้วประมาณ 

50 กว่าหลักสูตร โดยมีจ้านวนหลักสูตรที่ส่งไปรอการพิจารณาประมาณ 1,000 กว่าหลักสูตร มีหลักสูตรที่ส่งกลับให้

มหาวิทยาลัยแก้ไขประมาณ 300 กว่าหลักสูตร 

  ส้าหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาความสอดคล้องแล้ว 1 หลักสูตร ส่วนหลักสูตรที่

เหลืออยู่ระหว่างส่งกลับให้มหาวิทยาลัยแก้ไข โดยมีประเด็นส่งกลับให้มหาวิทยาลัยแก้ไขดังนี  
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  1) การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ระบุเวลาการจัดการเรียนการสอนกี่สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา 

  2) เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดในหัวข้อเกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาที่ปรากฏใน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

  3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ระบุให้ครบถ้วนตามรูปแบบบรรณานุกรม ทั งนี เนื่องจากระบบ CHECO 

มีข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ปรากฏอยู่แล้วในระบบ และงานพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ประสานงานไปยังส้านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าควรกรอกข้อมูลอย่างไร ในเบื องต้นได้ตกลงด้วยว่าจะคงข้อมูลในระบบไว้ และกรอกเพิ่ม

ในส่วนของที่ปรากฏในเล่มหลักสูตร โดยเลือกหัวข้อเป็น “ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร” ทุกรายการ 

เนื่องจากทางส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเองก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ปรากฏในระบบอยู่แล้วนั น เชื่อมโยงกับระบบ

อ่ืน ๆ ของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยหรือไม่ อนึ่งภายหลังจากที่กดส่งหลักสูตรไปยังส้านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ผู้ดูแลระบบ CHECO ได้ลบหัวข้อ “ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร” 

ออก ท้าให้ระบบ CHECO ปรากฏข้อมูลผลงานทางวิชาการไม่ครบถ้วน 

 3. การเสนอ สมอ. 08 กรณีขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร การปรับ

ต้าแหน่งทางวิชาการ การปรับคุณวุฒิการศึกษา การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนนามสกุล ขอความร่วมมือจากทุกคณะวิชาโปรด

ตรวจสอบการระบุเครื่องหมาย “*” (ดอกจัน) ท้ายนามสกุลให้ถูกต้อง ทั งนี หากระบุไม่ถูกต้องอาจมีผลให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 

 ที่ประชุมรบัทราบ 

 

 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบ 

 1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้ว  เมื่อวันที่ 18 

มกราคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข  

 2. ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ดังนี  

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 

1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

1)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 

2)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ฉบับปี  
พ.ศ. 2556 
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3)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2557 มีข้อสังเกตว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร
ล้าดับที่ 3 มีคุณวุฒิ D.Tech.Sc. (Remote Sensing and GIS) ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอนแต่มีผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน จึงอนุโลมให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรได้ 

4)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2557 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันสกฤตศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2557 
6)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558 
7)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2559 
8)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
9)  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ฉบับปี พ.ศ. 2560 

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 

1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษฉบับปี  
พ.ศ. 2556 

2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2556 
3) การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี   

พ.ศ. 2556 
4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ

ท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556 
5) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ

ท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2556 
6) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ฉบับปี พ.ศ. 2557 
7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2557 
8) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2557 
9) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับปี พ.ศ. 2558 
10) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับปี พ.ศ. 2558 
11) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี ฉบับปี พ.ศ. 2559 
12) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
13) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
14) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2559 
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15) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2559 
16) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
17) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
18) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวทิยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
19) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตร์ (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
20) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 
21) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (5ป)ี ฉบับปี พ.ศ. 2560 
22) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
23) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 
24) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี  

พ.ศ. 2560 
25) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
26) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2560 
27) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ฉบับปี พ.ศ. 2560 
28) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
29) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับปี พ.ศ. 2561 
30) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี 

พ.ศ. 2561 
 3. วารสารอนุสารอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาขออนุโลมอาจารย์ประจ้าหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็น

การเฉพาะราย  

  ตามวารสารอนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 486 ธันวาคม 2561 หน้า 18 -19 เรื่อง สรุปการประชุม

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั งที่ 14/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพิจารณา

ขออนุโลมอาจารย์ประจ้าหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นการเฉพาะราย ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐาน

การอุดมศึกษาตามความในข้อ 3. ระบุไว้ ดังนี  

  3. เห็นชอบในหลักการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณากรณีที่มีการขอ

อนุโลมจ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นการเฉพาะราย โดยก้าหนดเป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติ

ส้าหรับสถาบันอุดมศึกษา กรณีนอกเหนือจากที่ก้าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบทุกหกเดือน ดังนี  
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   3.1 เป็นหลักสูตรที่ขอปิดด้าเนินการแล้วโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

   3.2 มีสัดส่วนจ้านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ้าสอดคล้องตามแต่ละกลุ่มสาขา 

   3.3 รายวิชาที่นักศึกษาคงค้างจะต้องไม่เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ และวิชาชีพ 

   3.4 ให้สถาบันอุดมศึกษาแสดงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ้านวนนักศึกษาคงค้างและภาคเรียน/ปี

ที่คาดว่าจะส้าเร็จการศึกษา และการแจ้งปิดหลักสูตร 

 4. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติเก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัลส้าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

  ตามบันทึกที่ ศธ 0506(1)/ว2086 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เร่ือง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง 

แนวทางการปฏิบัตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส้าหรับคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีความว่า ด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ก้าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาน้าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดการศึกษาไทย 4.0 และกรอบการผลิตและพัฒนา

ก้าลังคนเพื่อรองรับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส้านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาจึงได้ท้าประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส้าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน้าไปใช้เป็น

แนวทางในการก้าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ 

 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

  รายละเอียดตามบัณทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ ศธ 6815/144 ลงวันที่ 9 

มกราคม 2562 เร่ือง พิมพ์รหัสวิชาบังคับก่อนคลาดเคลื่อน ดังนี  
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เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

621 102 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส้าหรับวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ                                  1(0-3-0) 
(Bioscience for Bioprocess Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 512 103 ปฏิบัติการชีวิทยาท่ัวไป 1 
                   * 621 201 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส้าหรับ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
                   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
                   การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื อหาในวิชา 621 201 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพส้าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
                   Experiments related to the content of 
621 201 Bioscience for Bioprocess Engineering. 

621 102 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพส้าหรับวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ                                  1(0-3-0) 
(Bioscience for Bioprocess Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 512 103 ปฏิบัติการชีวิทยาท่ัวไป 1 
                   * 621 101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส้าหรับ
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
                   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
                   การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื อหาในวิชา 621 101 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพส้าหรับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

                   Experiments related to the content of  

621 101 Bioscience for Bioprocess Engineering. 

60 

 6. แจ้งยกเลิกการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรกลุ่มย่อยสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ในวันที่ 11 

กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากยังไม่มีหลักสูตรเสนอมายังมหาวิทยาลัย 

 

 ที่ประชุมรบัทราบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดทา้บนัทึกแจ้งทุกคณะวิชา เร่ืองประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เร่ือง แนวทางการปฏบิัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 
 2.1  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้

พิจารณาการเสนอแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562) ดังนี  

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

   1. ดร. ฉัตรชัย ธนาฤดี       อนุกรรมการ 

   2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์   อนุกรรมการ 

   3. นางสาวปิยนุช มะภิโกสิ     อนุกรรมการ 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   1. อาจารย์พอสิทธิ์ ชัยมณี       อนุกรรมการ 

   2. อาจารย์ถิรจิต แสนพล     อนุกรรมการ 
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  ฝ่ายเลขานุการ 

   1. อาจารย์วิชชากร สวนทรง    เลขานุการ 

  ทั งนี ทางคณะวิชา มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร และปี

การศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตรเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

   1. ดร. ฉัตรชัย  ธนาฤดี 

   2. นางสาวปิยนุช  มะภิโกสิ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

   1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 

  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   1. อาจารย์สุนันทา  พรายมี 

   2. อาจารย์ชาญชัย  อรรคผาติ 

  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   1. อาจารย์ถิรจิต  แสนพล 

   2. อาจารย์วิชชากร  สวนทรง 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ รายละเอียดข้อมูล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ให้ปรับแก้ต้าแหน่ง และสถานที่ท้างานให้เป็นปัจจุบัน 

  ให้เสนอคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท้าค้าสั่งแต่งตั ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และเสนอที่

ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 

   

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่พิจารณา 

 3.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะศึกษาศาสตร์ 

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า   

คณะศึกษาศาสตร์ ครั งที่ 24/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็น

ต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพิ่มรายวิชาเอกเลือกตามสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ้านวน 5 รายวิชา 

และสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ้านวน 4 รายวิชา ดังนี  
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   สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ้านวน 5 รายวิชา 

   451 401  การสร้างกิจกรรมส้าหรับครูคณิตศาสตร์     2(1-2-3) 

       (Activity Creations for Mathematics Teachers) 

   451 402 คณิตศาสตร์ในชั นเรียน       2(1-2-3) 

       (Mathematics in Classroom) 

   511 106 แคลคูลัสส้าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1     3(3-0-6) 

       (Calculus for Biological Scientists I) 

   511 107 แคลคูลัสส้าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2     3(3-0-6) 

       (Calculus for Biological Scientists II) 

   511 202 หลักคณิตศาสตร์ 2       3(3-0-6) 

       (Principles of Mathematics II) 

   สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ้านวน 4 รายวิชา 

   512 105 ชีววิทยาพื นฐาน        3(3-0-6) 

       (Fundamental Biology) 

   513 106 เคมีพื นฐาน        3(3-0-6) 

       (Basic Chemistry) 

   514 105 ฟิสิกส์ทั่วไป        3(3-0-6) 

       (General Physics)      

   516 202 ระบบโลก        3(3-0-6) 

       (Earth Systems)    

 ที่ประชุมพจิารณาแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

 1. ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมโดยแสดงรายละเอียดว่ารายวิชาที่ขอเพิ่มแต่ละรายวชิาน้ามาจากหลักสูตรใดให้

ชัดเจน 

 2. ให้จัดท้าตารางเปรียบเทียบรายวิชาทีน่้ามาเพิ่มกับสาระของ มคอ.1  โดยจัดท้าเป็นเอกสารแนบท้าย 

สมอ. 08  

 ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วให้เสนอที่ประชุมอีกครั ง 
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 3.2 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร     

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ้าคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ครั งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดังนี  

  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวเรศ  เรืองพานิช 

    2. ดร. ภัทราพรรณ  รุ่งเจริญ 

    3. นายชยากร  โล่ทองค้า 

    4. นายศิขัณฑ์  พงษ์พิพัฒน์ 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    1. อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา  สิทธิยะ 

    2. อาจารย์พิเชษฐ  ศรีบุญยงค์ 

    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร  ภุมรินทร์ 

   เลขานุการ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี  มานะไตรนนท์ 

   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    นางสาวสุชานุช  คล่องใจ 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

  ตารางรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้ปรับแก้ ดังนี  

  1. ล้าดับที่ 2 ตารางช่องคุณวุฒิ ให้ตรวจสอบการเรียงล้าดับปีที่ส้าเร็จการศึกษาของทุกระดับคุณวุฒิว่า

ถูกต้องหรือไม่  

  2. ล้าดับที่ 4 ตารางช่องคุณวุฒิ ให้เรียงปีที่ส้าเร็จการศึกษาล่าสุดขึ นก่อน และตารางช่องสถานที่ติดต่อ ให้

เพิ่มการระบุสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 
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  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวเรศ  เรืองพานิช 

    2. ดร. ภัทราพรรณ  รุ่งเจริญ 

    3. นายชยากร  โล่ทองค้า 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    1.  อาจารย์ ดร. อรรถพล  เทียนทอง 

    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ  แสนภูมิ 

   เลขานุการ 

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี  มานะไตรนนท์ 

   ผู้ช่วยเลขานุการ 

    นางสาวสุชานุช  คล่องใจ 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ตารางรายละเอียดข้อมูล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ล้าดับที่ 2 ตารางช่องคุณวุฒิ ให้ตรวจสอบการเรียงล้าดับปีที่ส้าเร็จการศึกษาของทุกระดับคุณวุฒิว่า

ถูกต้องหรือไม่ 

  ให้เสนอคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท้าค้าสั่งแต่งตั ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย  และเสนอที่

ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 

 

 3.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี   

ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

วัสดุและนาโนเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั งที่  11/2561 เมื่อวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2561 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพิ่ม

รายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 1 รายวิชา คือ  
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  รายวิชา   620 366  แร่วิทยา      3(3-0-6) 

     (Miniralogy) 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

  1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข บรรทัดที่ 1 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....ขอเพิ่มรายวิชาใหม่ในหมวด

วิชาเฉพาะ....” เป็น “....ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ....” 

  2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  

   2.1 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเพิ่มรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 1 รายวิชา 

ดังนี ” เป็น “ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 1 รายวิชา ดังนี ” 

   2.2 ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคจาก  

    “....ประเภทของสินแร่อัญมณีอนินทรีย์”  

    เป็น  

    “....ประเภทของสินแร่ อัญมณี อนินทรีย์” 

  3. ที่ประชุมตั งข้อสังเกตค้าว่า “แร่” กับ “สินแร่” มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เนื่องจาก

ใช้ค้าภาษาอังกฤษค้าเดียวกันเป็น “Mineral” เสนอให้ทบทวน 

  ให้เสนอคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

  

 3.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี 

พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

กระบวนการชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2561 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี  

  1. ขอยกเลิกการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ จ้านวน 1 รายวิชา คือ  

   รายวิชา 614 202 สถิตวิศวกรรม     3(3-0-6) 

     (Engineering Statistics) 

  2. ขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ จ้านวน 1 รายวิชา คือ  

   รายวิชา 621 312 สถิติวิศวกรรมกระบวานการชีวภาพ  3(3-0-6) 

     (Bioprocess Engineering Statistics) 
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

  1. เสนอให้ทบทวนการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวอีกครั ง เนื่องจากการยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชาพื นฐาน

วิชาชีพซึ่งเป็นวิชาบังคับ ถือเป็นสาระส้าคัญของหลักสูตรถึงแม้จะเปิดรายวิชาใหม่ทดแทนก็ตาม 

   ทั งนี  เสนอให้คงรายวิชา 614 202 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics) 3(3-0-6) ไว้ โดยอาจ

ประสานงานเพื่อน้ารายวิชาดังกล่าวมาจัดการเรียนการสอนส้าหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

  2. ให้ตรวจสอบว่ารายวิชา 614 202 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics) 3(3-0-6) มีปรากฏใน

หลักสูตรอ่ืน ๆ ด้วยหรือไม่  

  ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา  

 

 3.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2560 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ขอ

เร่ิมใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี  

  1. ขอแก้ไขรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา 614 363 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

เดิม ปรับปรุงแก้ไข 

614 363 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ               1(0-3-0) 
            (Industrial Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม 
                    614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
                    614 251 การวิจัยด้าเนินงาน 
                    614 321 การศึกษาการท้างานทางอุตสาหกรรม 
                    614 331 การควบคุมคุณภาพ 
                    614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
    ปฏิบัติการส้าหรับสถิติวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมการ
วิจัยด้าเนินงาน การศึกษาการทา้งานทางอุตสาหกรรมการควบคุม
คุณภาพ และการวางแผนและควบคุมการผลิต 

614 363 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ                1(0-3-0) 
            (Industrial Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : *614 202 สถิติวศิวกรรม 
                    *614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
                    *614 251 การวิจยัด้าเนินงาน 
                    *614 321 การศึกษาการท้างานทางอุตสาหกรรม 
                    *614 331 การควบคุมคุณภาพ 
                    *614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
                    *อาจเรียนพร้อมกนัได้ 
    ปฏิบัติการส้าหรับสถิติวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมการ
วิจัยด้าเนินงาน การศึกษาการทา้งานทางอุตสาหกรรมการควบคุม
คุณภาพ และการวางแผนและควบคุมการผลิต 
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  2. ขอตัดรายวิชาบังคับก่อนบางรายวิชาของรายวิชา 614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม 

เดิม ปรับปรุงแก้ไข 
614 391 การฝกึงานในอุตสาหกรรม    1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
            (Industrial Training) 
วิชาบังคับก่อน : 614 211 กระบวนการผลิต 
                    614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
                    614 321 การศึกษาการท้างานทางอุตสาหกรรม 
                    614 201 ปฏิบัติการสเปรดชีทสา้หรับงาน  
                                วิศวกรรม 
เงื่อนไข    :  รายวิชานี วัดผลเป็น S หรือ U 
     ฝึกปฏิบัติการงานในโรงงานหรือสถาบันที่เกี่ยวขอ้งทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 240 ชั่วโมง 
 

614 391 การฝกึงานในอุตสาหกรรม   1(ไม่น้อยกว่า 240 ชัว่โมง) 
            (Industrial Training) 
วิชาบังคับก่อน : 614 211 กระบวนการผลิต 
                    614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
                    614 201 ปฏิบัติการสเปรดชีทสา้หรับงาน  
                                วิศวกรรม 
เงื่อนไข    :  รายวิชานี วัดผลเป็น S หรือ U 
     ฝึกปฏิบัติการงานในโรงงานหรือสถาบันที่เกี่ยวขอ้งทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 240 ชั่วโมง 
 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

  เสนอให้ทบทวนการขอตัดรายวิชา 614 321 การศึกษาการท้างานทางอุตสาหกรรม ออกจากรายวิชาบังคับ

ก่อน เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าสาระของรายวิชาน่าจะเป็นประโยชน์ในการฝึกงานของนักศึกษา ทั งนี ในส่วนประเด็น

ด้านการบริหารจัดการนั นเห็นสมควรให้ภาควิชา/คณะพิจารณาแนวทางร่วมกัน 

  ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา 

 

 3.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี 

พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาศาสตร์ ครั งที่ 1/2562 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอ

เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเปลี่ยนดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์ฉันทนา  วัยนิพิฐพงษ์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ  คันธิยงค*์ 
2. อาจารย์ ดร. มูฮ้าหมัด  นิยมเดชา* 2. อาจารย์ ดร. มูฮ้าหมัด  นิยมเดชา* 

3. อาจารย์วราพร  ภาราดามิตร* 3. อาจารย์ ดร. พรทิพย์  ทองยิ่ง* 

4. อาจารย์ ดร. ณิชนันทน์  เทพศุภรังษิกุล* 4. อาจารย์ ดร. ณิชนันทน์  เทพศุภรังษิกุล* 

5. อาจารย์ ดร. ชนากานต์  ทองสุข* 5. อาจารย์ ดร. ชนากานต์  ทองสุข* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  
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 1.  ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร....” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ้าหลักสูตร....” 

 2. ตารางรายละเอียดข้ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง รายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) 

ล้าดับที่ 3 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส้าเร็จการศึกษา (ใหม่) คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ปรับแก้จาก 

“ M.Sc. (Physical Chemistry) International Programme Mahidol University (2008)”  เ ป็ น  M.Sc. (Physical 

Chemistry) International Programme, Mahidol University Thailand (2008)” 

 ให้เสอนคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตร

พหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศ

ศาสตร์เพื่อการศึกษา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนสิงหาคม          

พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผุสดี  ดอกพรม* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผุสดี  ดอกพรม* 
2. อาจารย์ ดร. สมาธิ  นลิวิเศษ* 2. อาจารย์ ดร. สมาธิ  นลิวิเศษ* 

3. อาจารย์ ดร. อภินภัศ  จิตรกร* 3. อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ  ส่งเสริม* 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ ์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 

5. อาจารย์ ดร. จุฑารัตน์  ช่างทอง 5. อาจารย์ ดร. จุฑารัตน์  ช่างทอง 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรทุธ์  สติมั่น 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรทุธ์  สติมั่น 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน  บางทา่ไม ้ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน  บางทา่ไม้ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 8. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น า้มนต์  เรืองฤทธิ์ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น า้มนต์  เรืองฤทธิ์ 

10. อาจารย์ ดร. วัสรา  รอดเหตุภัย 10. อาจารย์ ดร. วัสรา  รอดเหตุภัย 

11. อาจารย์ ดร. รัชดาพร  คณาวงษ ์ 11. อาจารย์ ดร. รัชดาพร  คณาวงษ ์

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

  1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้เพิ่มการระบุข้อความว่า “เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” 

  2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร  

   2.1 หัวข้อผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

    2.1.1  ให้ตัดผลงานล้าดับที่ 1 ออก เนื่องจากซ ้ากับบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ผลงานที่ 1  

    2.1.2  ผลงานล้าดับที่ 2 ให้ตรวจสอบผลงานที่ระบุว่า “และคณะ” ให้ระบุรายชื่อคณะท้างานทุก

ท่าน ทั งนี ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏ และบรรทัดสุดท้ายให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จาก “หน้า 149” เป็น “149 หน้า” 

   2.2 หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ผลงานล้าดับที่ 10 และผลงานล้าดับที่ 11 ให้ตัด

ข้อความว่า “PP.” ที่พิมพ์เกินมาออก 

   2.3 ผลงานชิ นเดียวกันให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ให้ผลงานเดียวกันอยู่ในหน้าเดียวกัน 

  2.4 กรณีที่ผู้ร่วมท้าวิจัยหลายท่านให้พิมพ์ชื่อเจ้าของประวัติเป็นอักษรตัวหนา  

  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิต

วิทยาลัย ครั งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น

ไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี  

 

1. ขอปรับแก้ข้อความในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ดังนี  

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
   ส้าหรับผู้ที่มีความรู้พื นฐานไม่เพียงพอ
จะต้องศึกษารายวิชาพื นฐานระดับปริญญา
ตรีตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เพิ่ ม เ ติ มจ ากหน่ วยกิ ตที่ ก้ า หนดตาม
หลั กสู ตร  โดยไม่นั บหน่วยกิตรวมใน
หลักสูตร 

   ส้าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ส้าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จะต้องศึกษารายวิชาพื นฐานระดับ
ปริญญาตรี หรือรายวิชาดังต่อไปนี  ตามดุลยพินิจของภาควิชาวิศวกรรม
เคมี เพิ่มเติมจากหน่วยกิตที่ก้าหนดตามหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในหลักสูตร และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
616 712 พื นฐานความรู้ทางวิศวกรรมเคมี 1                  4(4-0-8) 
            (Basic Knowledge in Chemical Engineering I) 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

 616 713 พื นฐานความรู้ทางวิศวกรรมเคมี 2                  4(4-0-8) 
            (Basic Knowledge in Chemical Engineering II) 

 

  2. ขอเปิดรายวิชาพื นฐาน จ้านวน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 616 712 พื นฐานความรู้ทางวิศวกรรมเคมี 1 

และรายวิชา 616 713 พื นฐานความรู้ทางวิศวกรรมเคมี 2 เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่ได้ส้าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรและวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

   616 712  พื นฐานความรู้ทางวิศวกรรมเคมี 1      4(4-0-8) 

     (Basic Knowledge in Chemical Engineering I) 

   616 713  พื นฐานความรู้ทางวิศวกรรมเคมี 2      4(4-0-8) 

     (Basic Knowledge in Chemical Engineering II) 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

  1.  ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นต้ นไป ให้

ปรับแก้เป็น “ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เร่ิมใช้ ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” 

  2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ข้อ 2. ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ให้ชัดเจน โดยให้

ประสานงานกับงานพัฒนาหลักสูตรและการสอนอีกครั ง 

  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.9 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี       

พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย   

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า

บัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดย

มีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรประภา  ภุมมะกาญจนะ โรแบร์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรประภา  ภุมมะกาญจนะ โรแบร์* 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์  ศรีแดง* 2. รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์  ศรีแดง* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล  อ้นแฉ่ง* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล  อ้นแฉ่ง* 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. กัณฑรีย์  ศรีพงศ์พันธุ์  

5. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา  ปัญญาคะโป 4. รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา  ปัญญาคะโป 



18 
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร  สว่างแจ้ง 5. รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร  สว่างแจ้ง 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ  รัตสุข 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ  รัตสุข 

9. รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธีรา  สรรมณี 8. รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธีรา  สรรมณี 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังก์ศิริ  ทิพยารมณ์ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังก์ศิริ  ทิพยารมณ์ 

11. อาจารย์ ดร. ดาวรุ่ง  สังข์ทอง 10. อาจารย์ ดร. ดาวรุ่ง  สังข์ทอง 

12. อาจารย์ ดร. ภานุพงศ์  พรหมมารัตน์ 11. อาจารย์ ดร. ภานุพงศ์  พรหมมารัตน์ 

13. อาจารย์ ดร. อุมารัจน์  สันติสุขเกษม 12. อาจารย์ ดร. อุมารัจน์  สันติสุขเกษม 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

ตารางช่องอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) ล้าดับที่ 4 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็นอักษรตัวหนา 

  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป  

 

 3.10  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561  

บัณฑิตวิทยาลัย 

         ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 

11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระใน

การปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ดังนี  

เดิม ปรับปรุง 
2.2 Qualifications of Prospective Students                               
     2.2.3 Applicants must attain an English proficiency of 
a minimum TOEFL score of 550 PBT or not less than 173 
CBT or 61 IBT or a minimum IELTS score of 6.5. The scored 
must be issued not more than 2 years before the 
application. In case that an English proficiency score 
specified by the Office of the Higher Education 
Commission is higher than standard score that the 
curriculum requests, an English proficiency score 
specified by Office of the Higher Education Commission 
will be accepted.                

2.2 Qualifications of Prospective Students                               
     2 . 2 . 3  Applicants must attain an English Examination 
result of a minimum CEFR score of B2. This is according 
to the announcement of Silpakorn University as of 
standard English proficiency test for admission of 
doctorate study 2018 and or any revised version. The 
scored must be issued not more than 2 years before the 
application.  
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

   1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ให้

ปรับแก้เป็น “เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” ทั งนี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส้าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 

   2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจากเดิม เป็น “ขอปรับแก้ไข

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เนื่องจากแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการรับผู้เข้าศึกษาของหลักสูตร และ

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษในรูปแบบอ่ืน ๆ ในการสมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร

ดังกล่าวได้” 

                 3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางช่องปรับปรุงเสนอให้ทบทวนปรับแก้เนื อความของสาระอีกครั ง

โดยเทียบเคียงกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส้าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 

   ให้เสนอคณะบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.11  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561  

บัณฑิตวิทยาลัย  

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 

11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง

แก้ไข คือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี   
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ลิ มประเสริฐ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ลิ มประเสริฐ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยีา  หุตินทะ* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยีา  หุตินทะ* 

4. รองศาสตราจารยบ์าหยัน  อิ่มส าราญ 4. อาจารย์ ดร. นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย ์

5. อาจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 5. อาจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 

6. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต   6. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต   
7. รองศาสตราจารย์สุวฒันา  เลี่ยมประวัติ 7. รองศาสตราจารย์สุวฒันา  เลี่ยมประวัติ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง 8. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย  ส าเนียงงาม - 

 9. อาจารย์ ดร. สุนทรี  โชติดลิก 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

   1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ข้อย่อยที่ 4.3 ให้ตัดข้อความว่า “และการค้นคว้าอิสระ” ออก

เนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก และปรับแก้ข้อความจาก “เพิ่มอาจารย์ประจ้าหลักสูตร” เป็น “เปลี่ยนแปลง

รายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร” 

   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มรายชื่ออาจารย์

ประจ้าหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 เป็นดังนี ” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

อาจารย์ประจ้าหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 ดังนี ” 

   3.  ตารางช่องอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) ให้ปรับแก้การพิมพ์อาจารย์ล้าดับที่ 9 โดยให้พิมพ์อยู่ใน

บรรทัดเดียวกันกับอาจารย์ล้าดับที่ 9 ในตารางช่องอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม)  

   4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ต้าแหน่งผู้ลงนามจาก “รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” และให้ปรับแก้ปี พ.ศ. จาก “พ.ศ. 2561” 

เป็น “พ.ศ. 2562”  

  5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  

     5.1 อาจารย์ล้าดับที่ 4 ที่ขอเปลี่ยนแปลง ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนอีกครั งเนื่องจากมีผลงานทางวิชาการ

ไม่ครบ 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั งนี เสนอให้น้ารายชื่อ

ออกก่อน และเสนอขอปรับปรุงเพิ่มรายชื่ออาจารย์เมื่อคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

         5.2 อาจารย์ล้าดับที่ 9 ที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบชื่อหัวข้อที่ระบุว่า “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” ว่า

ที่ถูกต้อง เป็น “บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ” และ “Proceeding” หรือไม่ ทั งนี ให้ปรับแก้การระบุชื่อ

หัวข้อกับผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตรงกัน 

     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.12  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561        

บัณฑิตวิทยาลัย 

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 

11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง

แก้ไข คือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ลิ มประเสริฐ* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ลิ มประเสริฐ* 

 2. รองศาสตราจารย์สุวฒันา  เลี่ยมประวัต*ิ  2. รองศาสตราจารย์สุวฒันา  เลี่ยมประวัต*ิ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยีา  หุตินทะ* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยีา  หุตินทะ* 

4. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบบุผา 4. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบบุผา 

5. อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 5. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 

6. อาจารย์วีณา  วุฒจิ้านงค์   6. อาจารย์วีณา  วุฒจิ้านงค์   

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชยั  ตะ๊วิชัย 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชยั  ตะ๊วิชัย 

9. รองศาสตราจารยบ์าหยัน  อิ่มส าราญ 9. อาจารย์ ดร. นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย ์

10. อาจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 10. อาจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย  ส าเนียงงาม - 

12. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต 11. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต 

13. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง 12. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง 

 13. อาจารย์ ดร. สุนทรี  โชตดิิลก 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

   1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ข้อย่อยที่ 4.3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “เพิ่มอาจารย์ประจ้า

หลักสูตร” เป็น “เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร” 

   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มรายชื่ออาจารย์

ประจ้าหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 เป็นดังนี ” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

อาจารย์ประจ้าหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 ดังนี ” 
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   3.  ตารางช่องอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) ให้ย้ายรายชื่ออาจารย์ล้าดับที่ 13 เป็น ล้าดับที่ 11 และ

ปรับแก้การพิมพ์เลขล้าดับที่ถัดจากล้าดับที่ 11 ที่ปรับใหม่อีกครั ง 

   4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ต้าแหน่งผู้ลงนามจาก “รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” และให้ปรับแก้ปี พ.ศ. จาก “พ.ศ. 2561” 

เป็น “พ.ศ. 2562”  

   5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  

     5.1 อาจารย์ล้าดับที่ 9 ที่ขอเปลี่ยนแปลง ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนอีกครั งเนื่องจากมีผลงานทางวิชาการไม่

ครบ 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั งนี เสนอให้น้ารายชื่อออก

ก่อน และเสนอขอปรับปรุงเพิ่มรายชื่ออาจารย์เมื่อคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

         5.2 อาจารย์ล้าดับที่ 13 ที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบชื่อหัวข้อที่ระบุว่า “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” 

ว่าที่ถูกต้อง เป็น “บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ” และ “Proceeding” หรือไม่ ทั งนี ให้ปรับแก้การระบุชื่อ

หัวข้อกับผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตรงกัน 

     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.13  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย 

         ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

เพื่อการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิต

วิทยาลัย ครั งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ

ปรับปรุงแก้ไข คือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล  เทศทอง* 
 2. อาจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล*  2. อาจารย์ ดร. ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล* 

3. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต* 3. อาจารย์ ดร. สิริชญา  คอนกรีต* 
4. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบบุผา 4. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบบุผา 

5. อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 5. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 

6. อาจารย์วีณา  วุฒจิ้านงค์   6. อาจารย์วีณา  วุฒจิ้านงค์   

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  อินทรพร 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชยั  ตะ๊วิชัย 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชยั  ตะ๊วิชัย 

9. รองศาสตราจารยบ์าหยัน  อิ่มส าราญ 9. อาจารย์ ดร. นันทวัลย์ สุนทรภาระสภิตย์ 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ลิ มประเสริฐ 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  ลิ มประเสริฐ 

11. รองศาสตราจารยส์ุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 11. รองศาสตราจารยส์ุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา  หุตินทะ 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา  หุตินทะ 

  13. อาจารย์ ดร. สุนทรี  โชติดิลก 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

   1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้การพิมพ์ต้าแหน่งผู้ลงนามจาก “รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร” และให้ปรับแก้ปี พ.ศ. จาก “พ.ศ. 2561” 

เป็น “พ.ศ. 2562”  

   2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  

     2.1 อาจารย์ล้าดับที่ 9 ที่ขอเปลี่ยนแปลง ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนอีกครั งเนื่องจากมีผลงานทางวิชาการ

ไม่ครบ 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั งนี เสนอให้น้ารายชื่อ

ออกก่อน และเสนอขอปรับปรุงเพิ่มรายชื่ออาจารย์เมื่อคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

         2.2 อาจารย์ล้าดับที่ 13 ที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบชื่อหัวข้อที่ระบุว่า “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” 

ว่าที่ถูกต้อง เป็น “บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ” และ “Proceeding” หรือไม่ ทั งนี ให้ปรับแก้การระบุชื่อ

หัวข้อกับผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตรงกัน 

     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 

 

 3.14  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ฉบับปี  

พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธี

วิทยาการวิจัยทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า

บัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยมี

สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวร ี ญาณปรีชาเศรษฐ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวร ี ญาณปรีชาเศรษฐ* 

3. อาจารย์ ดร. สรัญญา  จันทร์ชูสกุล* 3. อาจารย์ ดร. สรัญญา  จันทร์ชูสกุล  

4. ผู้ศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธุ ์ 4. ผู้ศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธุ ์

5. อาจารย์ ดร. สรภัส  น ้าสมบรูณ์ 5. อาจารย์ ดร. สรภัส  น ้าสมบรูณ์ 

 6. อาจารย์ ดร. พิทักษ์  สุพรรโณภาพ* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

   1. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง   

     1.1 อาจารย์ล้าดับที่ 3. ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) และช่อง (ใหม่) ให้ปรับแก้การ

พิมพ์ชื่อสกุลเป็นอักษรตัวหนา 

                      1.2 อาจารย์ล้าดับที่ 6. ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) และช่อง (ใหม่) ให้ปรับแก้การ

พิมพ์ชื่อสกุลเป็นอักษรตัวหนา และ ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส้าเร็จการศึกษา ให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อ

มหาวิทยาลัยให้อยู่บรรทัดเดียวกัน 

   2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ปรับแก้ ดังนี  

     2.1 ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “2. ชื่อ – นามสกุล”  เป็น  “ชื่อ – นามสกุล”  

     2.2 ผลงานวิชาการล้าดับแรกที่ระบุว่า “และคณะ” ให้ปรับแก้เป็นการพิมพ์เป็น “ระบุรายชื่อผู้ร่วมวิจัย     

ทุกท่าน” และกรณีมีอาจารย์ผู้ร่วมท้าผลงานหลายท่านให้ระบุเป็นอักษรตัวหนาที่ชื่อเจ้าของประวัติด้วย 

                      2.3 ผลงานล้าดับที่ 2 ให้ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อผลงานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

     2.4 ผลงานล้าดับที่ 3 ให้ปรับแก้การพิมพ์เว้นวรรคข้อความ จาก “คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร” เป็น “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

                 2.5 กรณีที่ผลงานมีผู้ร่วมท้าวิจัยหลายท่านให้ระบุเป็นตัวอักษรตัวหนาที่ชื่อเจ้าของประวัติด้วย ทั งนี ให้

ตรวจสอบและปรับแก้ทุกแห่ง 

     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.15 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 

บัณฑิตวิทยาลัย 

   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการประจ้าบัณฑติวิทยาลัย ครั งที่ 

11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุง

แก้ไข คือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์ ดร. นงนุช  โรจนเลิศ* 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  เวชพงศ ์ 4. อาจารย์ ดร. ฐิติมา  เวชพงศ ์

5. อาจารย์ ดร. วรรณี  เจิมสุรวงศ์ 5. อาจารย์ ดร. วรรณี  เจิมสุรวงศ์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  

   1. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบอีกครั งว่าอาจารย์ล้าดับที่ 1 ที่ขอเปลี่ยนแปลงมีรายชื่อปรากฏเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนหรือไม่ หากไม่ให้ด้าเนินการตามขั นตอนต่อไป 

   2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

(เดิม)และช่อง (ใหม่) ให้ปรับแก้การพิมพ์ ชื่อ-สกุล อาจารย์ล้าดับที่ 1. เป็นอักษรตัวหนา 

   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  

     3.1 หัวข้อผลงานวิจัย ให้ตัดออก เนื่องจากผลงานที่ปรากฏเป็นรายการเดียวกันกับที่ระบุว่าเป็นหัวข้อ

บทความทางวิชาการ   

        3.2 หัวข้อบทความทางวิชาการ ให้ตรวจสอบว่าเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นลักษณะบทความทาง

วิชาการหรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ทั งนี ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อให้ถูกต้อง  

     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.16  คณะวิทยาการจัดการ ขอยกเลิกค าสั่ง และเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญา   

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเว้นท์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และหลักสูตร   

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเว้นท์ ( หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)      

บัณฑิตวิทยาลัย 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา คณะวิทยาการจัดการขอยกเลิกค้าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1815 

/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เร่ือง แต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และงานอีเว้นท์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) บัณฑิตวิทยาลัย และที่ 1816/2558 ลงวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยว โรงแรม และงานอีเว้นท์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) บัณฑิตวิทยาลัย และขอเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเว้นท์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเว้นท์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  

บัณฑิตวิทยาลัยแทนค้าสั่งเดิม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบโดยมติเวียนคณะกรรมการประจ้าคณะวิทยาการจัดการ ครั งที่ 

4/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ดังนี  

  1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเว้นท์ (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2562) 

   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

    1. รองศาสตราจารย์ ดร. ราณี  อิสิชัยกุล 

    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิรัชญา  ชัยเกษม 

    3. นางนิชาภา  ยศวีร์ 

    4. นายภูษิต  ศศิธรานนท์ 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ  เจริญวิศาล 

     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. มนัสสินี  บุญมีศรีสง่า 

     3. อาจารย์ ดร. ระชานนท์  ทวีผล 

    เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์ ทนุผล 

        2. นายภาณุมาศ ครุฑสิงห์ 
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  2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเว้นท์    

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

    1. รองศาสตราจารย์ ดร. ราณี  อิสิชัยกุล 

    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิรัชญา  ชัยเกษม 

    3. นางนิชาภา  ยศวีร์ 

    4. นายภูษิต  ศศิธรานนท์ 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ  เจริญวิศาล 

     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. มนัสสินี  บุญมีศรีสง่า 

     3. อาจารย์ ดร. ระชานนท์  ทวีผล 

    เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์ ทนุผล 

        2. นายภาณุมาศ ครุฑสิงห์ 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้พิจารณาทบทวนรายชื่ออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล้าดับที่ 1 เนื่องปรากฏรายชื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในหลักสูตรอ่ืน 

     ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเว้นท์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเว้นท์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

บัณฑิตวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 

 

 3.17  ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการ

พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2562)   

    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการเป็น

ผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ดังนี  
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   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

   1. ดร. บุรณิน  รัตนสมบัติ 

   2. นายภูษิต  ศศิธรานนท์ 

   3. รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช  

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    1. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์ 

    2. อาจารย์  ดร. พนัชกร  สิมะขจรบุญ 

  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    1. อาจารย์ธาดาธิเบศร์ ภูทอง 

      2. อาจารย์รัชมงคล  ทองหล่อ 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้พิจารณาทบทวนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล้าดับ

ที่ 1 และล้าดับที่ 2 อีกครั งเนื่องจากปรากฏรายชื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในหลักสูตรอ่ืน 

  ให้เสนอศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพิจารณา  
 

                 อนึ่ง ประธานขอหารือที่ประชุมเพิ่มเติมในกรณีการขอเสนอแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร     

ในส่วนของข้อมูลรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ระบุในค้าสั่ง ณ วันที่ที่ท่านอธิการบดีลงนามค้าสั่ง จะต้องไม่มี

รายชื่อปรากฏเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในหลักสูตรอ่ืนหรือไม่ 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบว่ารายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เสนอขอแต่งตั งในค้าสั่งแต่งตั ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรจะต้องไม่ปรากฏรายชื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรอ่ืน 
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