
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
คร้ังที่ 3/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพนัธ์  ครุฑะเสน  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะมณัฑนศิลป ์  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรจิต  แสนพล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานชิ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะโบราณคดี  กรรมการ 
 6. อาจารย์กิตติธัช  ส าเภาทอง   อาจารย์ประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ 
     แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร ์กรรมการ 
 7.  นางสาวน  าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เลขานุการ  
     กองบริหารงานวชิาการ 
 8.  นางสาวประภัสสร ถวายนลิ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวชิาการ 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวชิการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย    รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัยฝา่ยวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณณิกา เส็งสาย   ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกนัคุณภาพการศึกษา 
      แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกัน  กรรมการ 
    คุณภาพการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์   
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์  นาสนทิ   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิญา  ค้าผล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์  ทนุผล  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
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 8.  อาจารย์ ดร. ปณิดา  ดวงแก้ว   อาจารย์ประจ าคณะสัตวศาสตร์และ กรรมการ 
     เทคโนโลยีการเกษตร  
     แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ 
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
 9. นางสาวเกวลี  แพ่งต่าย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกัน   
                          คุณภาพการศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 10. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวชิาการ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจติร   นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
 2. นางสาวสุชานชุ  คล่องใจ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
     คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้ลาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์  วัสสนัตชาติ   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
     คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
 

เปิดประชุมเวลา  9.35  น. 

 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ   
 1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แล้ว   
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข  
 2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ดังนี  

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 
1) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ฉบับปี 

พ.ศ. 2555 
2) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2556 

 3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งคืนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาหลักสูตรดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตว่าอาจารย์ประจ า
หลักสูตรล าดับที่ 5 มีคุณวุฒิ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา) วท.ม. (วิทย าศาสตร์การกีฬา) 
และวท.บ. (สันทนาการ) เป็นคุณวุฒิไม่ตรงและไม่สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน จึงไม่สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใคร่ขอส่งคืนหลักสูตรเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้น  
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ ศธ 6815/00594    
ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เร่ือง ขอส่งเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากพิมพ์รหัสรายวิชาและชื่อรายวิชาบังคับก่อนคลาดเคลื่อน ดังนี  

เดิม แก้ไขเป็น หน้า 
621 211 การค านวณพื นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย                                       
            (Basic Calculations in Unit Operations) 
            วิชาบังคับก่อน : *511 104 แคลคูลัสส าหรับ   
                                วิศวกร 1 
                    * 513 101 เคมีท่ัวไป 1 
                    * 514 101 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
          หรือ     * 511 106 แคลคูลัสส าหรับ 
                      นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 
                   * 513 101 เคมีท่ัวไป 1 
                   * 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
                   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

621 211 การค านวณพื นฐานทางปฏิบัติการเฉพาะหน่วย                                    
            (Basic Calculations in Unit Operations) 
            วิชาบังคับก่อน : *511 104 แคลคูลัสส าหรับ  
                                วิศวกร 1 
                    * 513 101 เคมีท่ัวไป 1 
                    * 514 101 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
          หรือ     * 511 106 แคลคูลัสส าหรับ 
                      นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 
                   * 513 101 เคมีท่ัวไป 1 
                   * 514 107 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
                   * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

54 
และ 
76 

 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนใน หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 รายละเอียดตามบันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ ศธ 6815/00638 ลง
วันที่ 30 มกราคม 2562 เร่ือง ขอส่งเอกสารปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 เนื่องจากพิมพ์เครื่องหมาย * (ดอกจัน) ในแผนการศึกษา และพิมพ์รหัสวิชาและชื่อรายวิชาบังคับก่อน
คลาดเคลื่อน ดังนี  

เดิม แก้ไขเป็น หน้า 
แผนการศึกษาของปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
612 334* การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 
              2(2-0-4)*/*** 
612 341* การวิเคราะห์อันตรายจุลควบคุมวิกฤต ิ
              ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4)* 

แผนการศึกษาของปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
612 334* การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 
              2(2-0-4)* 
612 341*/*** การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤต ิ
                  ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4)*/*** 

34 

612 230 วิศวกรรมอาหาร 1 
วิชาบังคับก่อน : 514 101 ฟิสิกสท์ั่วไป 1 
                    511 101 แคลคูลัส 1 

612 230 วิศวกรรมอาหาร 1 
วิชาบังคับก่อน : 514 101 ฟิสิกสท์ั่วไป 1 
                    511 106 แคลคูลัสส าหรับ 
                                นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 

58 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 
 - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่พิจารณา 
 3.1 วิทยาลัยนานาชาติ ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร 
  3.1.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนานาชาติ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์ ดร. ปภงักร  คงมั่นวัฒนา* 1. อาจารย์ ดร. ปภังกร  คงมั่นวัฒนา* 
2. อาจารย์จุฬนี  รักเนตรสาคร* 2. อาจารย์พิชชา  เจริญกาศ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค  คลังระหัด 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค  คลังระหัด 

4. อาจารย์สถิรา  มะลาสิน 4. อาจารย์ ดร. อมรา  วีระวัฒน์* 

5. อาจารย์เดือนรัชดา  ฉิมพาล ี 5. อาจารย์เดือนรัชดา  ฉิมพาล ี

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
  1. ข้อ 4 เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก "ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร....” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร....” 
  2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ล าดับที่ 1 
ให้ปรับแก้ดังนี   
   2.1 หัวข้อ Proceedings ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยเรียงปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ นก่อน 
ผลงานล าดับที ่1 ให้ระบุปี พ.ศ. ท้ายเดือนพฤษภาคม ผลงานล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษทั งหมด เนื่องจากเป็นผลงานระดับนานาชาติ ผลงานล าดับทื่ 4 ให้ระบุเลขหน้าด้วย 
   2.2 หัวข้อประสบการณ์สอน รายวิชา 912 403 Principles of Human Resources 
Management ให้พิมพ์เรียงล าดับเลขรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก 
  ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป  
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 3.1.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรม
สันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนานาชาติ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562    
ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์ ดร. เฉลิมพร  สิริวิชัย* 1. อาจารย์ ดร. เฉลิมพร  สิริวิชัย* 
2. อาจารย์อมรา  วีระวัฒน์* 2. อาจารย์ ดร. เกียรติก าจร  มีขนอน 

3. อาจารย์เนตรชนก  ฤทธาคนี* 3. อาจารย์ ดร. เนตรชนก  ฤทธาคนี*,** 

4. Mr. Chris De Boer 4. Mr. Chris De Boer 

5. อาจารย์ศึกษิต  เพชรอ าไพ 5. อาจารย์ ดร. ศึกษิต  เพชรอ าไพ*,** 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             ** หมายถึง ปรับคุณวุฒิอาจารย์ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
   1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ดังนี  
     1.1 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความว่า“เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี ” โดยพิมพ์ขึ นบรรทัดใหม่และปรับแก้ข้อความเป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี ” 
    1.2  หมายเหตุท้ายตาราง ให้ปรับแก้จาก 
    “ หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                  ** หมายถึง ปรับคุณวุฒิอาจารย์” 
    เป็น 
    “ หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                  ** หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา” 
    1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ล าดับที่  2 อาจารย์อมรา  วีระวัฒน์ ให้
ตรวจสอบการพิมพ์ เนื่องจากที่ปรากฏในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 ระบุเป็น “อาจารย์ ดร. อมรา  วีระวัฒน์” 
    ทั งนี ให้ปรับแก้ข้อมูลที่ปรากฏในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันด้วย 
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   2. ตารางรายละเอียดข้ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ปรับแก้ดังนี  
    2.1 อาจารย์ล าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา (เดิม) 
และ (ใหม่) คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ปรับแก้ชื่อสถาบันที่พิมพ์ผิดจาก “มหาวิทยาลัยร์ธรรมศาสต” เป็น 
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
    2.2 อาจารย์ล าดับที่ 3 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) ให้ระบุเครื่องหมาย 
“*” (ดอกจัน) ท้ายนามสกุล  ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา (เดิม) ให้ตัดคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกที่พิมพ์เกินมาออก และคุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ปี “(2001)” ต่อจากชื่อ
ประเทศ   
    2.3 อาจารย์ล าดับที่ 5 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา (เดิม)
ให้ตัดคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่พิมพ์เกินมาออก 
   3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เพิ่มข้อมูลประวัติ
อาจารย์ล าดับที่ 5 ด้วย เนื่องจากปรับจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.1.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติ ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์อนุตรา  เศรษฐีวงศ์สกุล* 1. อาจารย์ ดร. สารกาจ  พสุภา* 
2. อาจารย์ธนิสา  อมาตยกุล สมไร่ขิง* 2. อาจารย์ธนิสา  อมาตยกุล สมไร่ขิง*  

3. อาจารย์อริยาภรณ์  นันทิพัฒน์พฤกษา* 3. อาจารย์ ดร. อริยาภรณ์  นันทิพัฒน์พฤกษา*,** 

4. Miss Marie Lecocq* 4. Miss Marie Lecocq* 

5. นายนคร  ศิรินันธนานนท์* 5. Mr. Charles Amaury Quellec* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             ** หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  
   1. ข้อ 4 เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก "ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร....” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร....” 
   2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ดังนี   
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    2.1 ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ล าดับที่ 5 ให้ปรับแก้ค าน าหน้าจาก 
“นาย” เป็น “อาจารย์”  
    2.2. หมายเหตุท้ายตาราง ให้ปรับแก้จาก 
     “ หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                 ** หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์” 
     เป็น 
     “ หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                 ** หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา” 
    ทั งนี ให้ปรับแก้ข้อมูลที่ปรากฏในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันด้วย 
   3. ตารางรายละเอียดข้ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ปรับแก้ดังนี  
    3.1 ข้อความก่อนตารางบรรทัดที่  2 ให้ปรับแก้ชื่อหลักสูตรที่พิมพ์ผิดจาก “หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
    3.2 อาจารย์ล าดับที่ 1 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา (เดิม) 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ตัดเครื่องหมาย “,” (comma) ท้ายชื่อประเทศที่พิมพ์เกินมาออก ตารางช่องคุณวุฒิ
การศึกษา สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา (ใหม่) คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้เพิ่มการระบุชื่อประเทศต่อจากชื่อ
สถาบัน 
    3.3 อาจารย์ล าดับที่ 2 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา (เดิม) 
และ (ใหม่) คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ตัดเคร่ืองหมาย “,” (comma) ท้ายชื่อประเทศที่พิมพ์เกินมาออก 
   4. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ล าดับที่ 1 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้เพิ่มการระบุชื่อประเทศต่อจากชื่อสถาบัน และหัวข้อ Proceedings ให้เพิ่มการระบุเลข
หน้า และวัน เดือน ปี ที่จัดแสดงในทุกผลงาน และจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษทุกผลงาน 
   ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560       
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2562 ขอเร่ิมใช้
ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ  เชยจิตร* 

2. อาจารย์ภัทราพันธ์  หรุ่นรักวิทย์* 

3. อาจารย์ ดร. นัสยา  ปาติยเสวี* 

กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ  เชยจิตร* 

2. อาจารย์ภัทราพันธ์  หรุ่นรักวิทย์* 

3. อาจารย์ ดร. นัสยา  ปาติยเสวี* 

กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัทนา  เจริญวงศ์* 

2. อาจารย์ ดร. สังกมา  สารวัตร* 

3. อาจารย์ศาสวัต  บุญศรี* 

กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริน  เจียจันทร์พงษ์* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ชาติน้ าเพ็ชร* 

3. อาจารย์ศาสวัต  บุญศรี* 

กลุ่มวิชาภาพยนตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ชาติน้ าเพ็ชร* 

2. อาจารย์จิรวัฒน์  เอื อสังคมเศรษฐ์* 

3. อาจารย์ญาณิน  พงศ์สุวรรณ* 

กลุ่มวิชาภาพยนตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติยา  พจนาพิทักษ์* 

2. อาจารย์จิรวัฒน์  เอื อสังคมเศรษฐ์* 

3. อาจารย์ญาณิน  พงศ์สุวรรณ* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  
 1. ข้อ 4 เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ตัดข้อความว่า “....ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา” ออก 
 2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร กลุ่มวิชาการสื่อสารเฃิงธุรกิจจ านวน 1 ท่าน ดังนี ” เป็น “ขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน และกลุ่ม
วิชาภาพยนตร์ ดังนี ” 
 3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ ล าดับที่ 1 ให้ตัด
ผลงานปี 2556 ออก อาจารย์ล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3 ให้ตัดผลงานปี 2557 ออก เนื่องจากเกินรอบระยะเวลา 5 ปี 
 ให้เสนอคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ซึง่ได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2562 
ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธ ารงค์ศักดิ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล* 

2. อาจารย์ยุวบูรณ์  ธ ารงสมบัติสกุล* 

3. อาจารย์พรยศ  มณีโชติปีติ* 

วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธ ารงค์ศักดิ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล* 

2. อาจารย์ยุวบูรณ์  ธ ารงสมบัติสกุล* 

3. อาจารย์พรยศ  มณีโชติปีติ* 

วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ 

1. อาจารย์ขจรพล  เชิญขวัญศรี* 

2. อาจารย์ ดร. อรวรรณ  ประพฤติดี* 

3. อาจารย์โกวิท  มีบุญ* 

วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ 

1. อาจารย์ขจรพล  เชิญขวัญศรี* 

2. อาจารย์เชิดชัย  ศิริโภคา* 

3. อาจารย์โกวิท  มีบุญ* 

วิชาเอกการออกแบบเกม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร  กาญจนภูมิ* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนพ  ชีวรัศมี* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์  ศิริปิ่น* 

วิชาเอกการออกแบบเกม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร  กาญจนภูมิ* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนพ  ชีวรัศมี* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์  ศิริปิ่น* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ข้อ 4 เหตุผลในการปรับปรุง
แก้ไข ให้ตัดข้อความว่า “....ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ออก 
 ให้เสนอคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา แลว้เสนอที่ประชุมสภาวชิาการต่อไป 
 

 3.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี       
พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี  
  1. ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับ 
จ านวน 1 รายวิชา คือ 516 350 มลพิษทางน  าและการควบคุม ดังนี  
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เดิม ปรับปรุงใหม ่
516 350 มลพิษทางน  าและการควบคุม              3(3-0-6) 

            (Water Pollution and Controls) 

           วิชาบังคับก่อน : 516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 

           แหล่งก าเนิด สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางน  า

แนวทางและหลักการในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางน  า 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน  า แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์

เกี่ยวกับคุณภาพน  าและการท านายคุณภาพน  าเพื่อการควบคุม

มลพิษทางน  า ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดและ

การน าน  าเสียกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดน  าเสีย การออกแบบ

ขั นพื นฐาน การเลือกระบบ การควบคุม การตรวจสอบ และ

บ ารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน  าเสีย การบ าบัด

และการก าจัดน  าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การบ าบัด

และการก าจัดกากตะกอน จรรยาบรรณและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางน  า 

 

 

 

516 350 มลพิษทางน  าและการควบคุม            3(3-0-6) 

            (Water Pollution and Controls) 

           วิชาบังคับก่อน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดล้อม 

                                            และการจัดการ 

           แหล่งก าเนิด สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางน  า

แนวทางและหลักการในการป้องกันและควบคุมมลพิษทาง

น  า การติดตามตรวจสอบคุณภาพน  า แบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์เกี่ยวกับคุณภาพน  าและการท านายคุณภาพน  า

เพื่อการควบคุมมลพิษทางน  า ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสะอาดและการน าน  าเสียกลับมาใช้ประโยชน์

เพื่อลดน  าเสีย การออกแบบขั นพื นฐาน การเลือกระบบ 

การควบคุม การตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบรวบรวม

และระบบบ าบัดน  าเสีย การบ าบัดและการก าจัดน  าเสียทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพ การบ าบัดและการก าจัดกาก

ตะกอน จรรยาบรรณและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมมลพิษทางน  า 

 

 2. ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับ
เลือก กลุ่มวิชาการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ จ านวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 516 420 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
และรายวิชา 516 421 นิเวศพิษวิทยา ดังนี  

เดิม ปรับปรุงใหม ่
516 420 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                      3(3-0-6) 

            (Environmental Toxicology) 

            วิชาบังคับก่อน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดล้อมและ 

                                            การจัดการ 

                                516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 

            สารเคมีในสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและระบบ

นิเวศหลักเบื องต้น แนวคิดและวิธีการศึกษาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบของสารพิษต่อระบบชีวภาพ 

 

 

516 420 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                      3(3-0-6) 

            (Environmental Toxicology) 

            วิชาบังคับก่อน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดล้อมและ 

                                            การจัดการ 

            สารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพและ

ระบบนิเวศหลักเบื องต้น แนวคิดและวิธีการศึกษาพิษวิทยา

สิ่งแวดล้อมผลกระทบของสารพิษต่อระบบชีวภาพ 
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เดิม ปรับปรุงใหม ่

516 421 นิเวศพิษวิทยา                        3(3-0-6) 

            (Ecotoxicology) 

           วิชาบังคับก่อน : 516 270 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 

           ปัญหาภาวะมลพิษในระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อการ

กระจาย การเคลื่อนย้ายและการสะสมของมลพิษในเฟสต่าง ๆ 

ของสิ่งแวดล้อม การติดตามผลกระทบที่เกิดจากการสะสม

มลพิษ 

 

 

516 421 นิเวศพิษวิทยา                        3(3-0-6) 

            (Ecotoxicology) 

           วิชาบังคับก่อน : 516 200 มลพิษสิ่งแวดล้อมและ 

                                            การจัดการ 

           ปัญหาภาวะมลพิษในระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อการ

กระจาย การเคลื่อนย้ายและการสะสมของมลพิษในเฟสต่าง ๆ 

ของสิ่งแวดล้อม การติดตามผลกระทบที่เกิดจากการสะสม

มลพิษ 

  ที่ประชุมพจิารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ข้อ 4. เหตุผลในการปรบัปรุง
แก้ไข ให้ตัดเลขหัวข้อ “4.1” ออก 
 ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอทีป่ระชุมสภาวชิาการต่อไป 
 
 3.5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจาณาหลักสูตร  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมก ารพิจารณาหลักสูตร          
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ดังนี  
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. จรัญ  จันทลักขณา 
   2. ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 
   3. รองศาสตราจารย์ ดร. จรูญโรจน์  โชตวิิวัฒนกุล 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณธภิา  ณ เชียงใหม่ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. นรินทร์  ปริยวชิญภักดี 
  เลขานุการ 
   อาจารย์ ดร. ปณิดา  ดวงแก้ว 
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  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวรัตนวดี  ก้อนทองค า 
 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. จรัญ  จันทลักขณา 
   2. ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 
   3. รองศาสตราจารย์ ดร. จรูญโรจน์  โชตวิิวัฒนกุล 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณธภิา  ณ เชียงใหม่ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. นรินทร์  ปริยวชิญภักดี 
  เลขานุการ 
   อาจารย์ ดร. ปณิดา  ดวงแก้ว 
  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางสาวรัตนวดี  ก้อนทองค า 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ตารางรายละเอียดข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ล าดับที่ 1 เสนอให้ระบุเป็น “ข้าราชการเกษียณ”  
  ให้เสนอคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณา และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย  และเสนอที่ประชุม        
สภาวิชาการทราบต่อไป 
 
 3.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี  ฉบับปี  พ.ศ. 2559   
คณะโบราณคดี 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะโบราณคดี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะโบราณคดี ครั งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย์* 1. อาจารย์ ดร. นฤพล  หวังธงชัยเจริญ* 
2. อาจารย์ ดร. ผุสดี  รอดเจริญ* 2. อาจารย์ ดร. ผุสดี  รอดเจริญ* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารยช์วลิต  ขาวเขียว 3. ผู้ช่วยศาสตราจารยช์วลิต  ขาวเขียว 

4. อาจารย์ประอร  ศิลาพันธุ ์ 4. อาจารย์ประอร  ศิลาพันธุ ์

5. อาจารย์ ดร. ภีร์  เวณุนันทน ์ 5. อาจารย์ ดร. ภีร์  เวณุนันทน ์

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
  1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร....เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548” เป็น “....อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร.... เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. 2548” 
  2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   2.1 หัวข้อบทความวิชาการ ให้ระบุ วัน เดือน ปี ปีที่ ฉบับที่ และเลขหน้า ของบทความด้วย 
   2.2 หัวข้อประสบการณ์สอน ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ระดับปริญญาบัณฑิต” เป็น “ระดับ
ปริญญาตรี”  
  ให้เสนอคณะโบราณคดีพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ    
ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบโดยการเวียนจากคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2562 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ 
ขอเพิ่มรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา ดังนี  
  613 354  เทคโนโลยีของเซลล์เชื อเพลิงชีวเคมี     3(3-0-6) 
   (Biochemical Fuel Cells Technology) 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
  1. ข้อ 4. เหตุผลให้การปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....โดยการเพิ่มรายวิชาใหม่ ในหมวด
วิชาเฉพาะ....” เป็น “....โดยการเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ....” 
  2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “เพิ่มรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา ดังนี ” เป็น “ขอเพิ่มรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ านวน 1 รายวิชา 
ดังนี ” 
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  3. ให้ตัดแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ของรายวิชาที่ขอเปิดรายวิชาใหม่ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก ออกทั งหมด เนื่องจากเป็นการเพิ่ม
รายวิชา 
  ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.8 คณะวิทยาการจัดการ ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร 
  3.8.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั งที่พิเศษ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์ธิดาทิพย์  ปานโรจน์* 1. อาจารย์ธิดาทิพย์  ปานโรจน์* 
2. อาจารย์อริสสา  สะอาดนัก* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศศิภา  พจน์วาที* 

3. อาจารย์ ดร. พนัชกร  สิมะขจรบุญ* 3. อาจารย์ ดร. พนัชกร  สิมะขจรบุญ* 
4. อาจารย์นพดล  โตวิชัยกุล* 4. . อาจารย์ ดร. นพดล  โตวิชัยกุล*,*** 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ* 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ*,*** 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
             *** หมายถึง ปรับเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ข้อ 5. สาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข หมายเหตุท้ายตาราง ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
    “หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                           ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
                                           *** หมายถึง ปรับเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา” 
    เป็น 
    “หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                           ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ/ปรับคุณวุฒิการศึกษา” 
    ทั งนี ให้ปรับแก้ข้อมูลเครื่องหมาย “**” ในตารางให้สอดคล้องกันด้วย และปรับแก้
เครื่องหมาย “**” และหมายเหตุ ท้ายตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กันด้วย 
    ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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  3.8.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ฉบับปี   
พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ  
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรม ฉบับปี  พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั งที่พิเศษ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์    
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร* 1. อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร* 
2. อาจารยพ์รหมมาตร  จินดาโชติ* 2. อาจารย์พรหมมาตร  จินดาโชติ* 

3. อาจารยบ์ุษริน  วงศ์วิวัฒนา* 3. อาจารย ์ดร. บุษริน  วงศ์วิวัฒนา*,** 

4. อาจารย์ระชานนท์  ทวีผล* 4. . อาจารย์อริสสา  สะอาดนัก* 

5. อาจารย์ภิญญาพัชญ์  มณุีแก้ว* 5. อาจารย์ภิญญาพัชญ์  มณุีแก้ว* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             ** หมายถึง ปรับเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
    1.  ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข หมายเหตุท้ายตาราง ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
     “หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                                ** หมายถึง ปรับเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา” 
         เป็น 
     “หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                                                ** หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา” 
    และปรับแก้ขนาดตัวอักษรให้เท่ากันด้วย 
    ทั งนี ให้ปรับแก้หมายเหตุท้ายตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอ
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันด้วย 
    2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล าดับที่ 2 
ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา และปีที่ส าเร็จการศึกษา (เดิม) และ (ใหม่) ให้ตรวจสอบการพิมพ์
คุณวุฒิย่อต้องมีเคร่ืองหมาย “.” (fullstop) ด้วยหรือไม่ 
    ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.9 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 
11/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยมี
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สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับแก้ไขจ านวนหน่วยกิตและปรับค าอธิบายรายวิชา ของรายวิชาเลือก กลุ่มสาย
วิชาเคมีอินทรีย์ จ านวน 3 รายวิชา ดังนี  

เดิม ปรับปรุงใหม ่
513 756 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                2(2-0-4) 

            (Natural Products Chemistry) 

            การจ าแนกชนิดและกระบวนการชีวสังเคราะห์ของสารผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ การพิสูจน์โครงสร้างและการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมี

ความส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

513 756 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ             3(3-

0-6) 

            (Natural Products Chemistry) 

            การจ าแนกชนิดและกระบวนการชีว

สังเคราะห์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การสกัด

แยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพิสูจน์โครงสร้าง 

ฤทธิ์ทางชีวภาพและกลไกการออกฤทธิ์  การ

สังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีความส าคัญ 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์

ทางชีวภาพการศึกษาและติดตามความก้าวหน้า

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อทางด้าน

การแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

513 757 การประยุกต์โลหะทรานซิชัน         2(2-0-4) 

            ในการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ 

           (Applications of Transition Metals in   

           Organic Synthesis) 

           การใช้โลหะทรานซิชันในการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ เคมีออร์แกนโน

เมทัลลิก โครงสร้าง การเกิดพันธะ และกลไกการเกิดปฏิกิริยา การใช้ลิแกนด์ท่ีมี

ความว่องไวในสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิชันในการสังเคราะห์ทางเคมี

อินทรีย์ 

 

513 757 การประยุกต์โลหะทรานซิชัน         

3(3-0-6) 

            ในการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ 

           (Applications of Transition Metals in   

           Organic Synthesis) 

           หลักการเคมีออร์แกโนเมทัลลิกของโลหะ

ทรานซิชัน : โครงสร้าง พันธะ และกลไกการ

เกิดปฏิกิริยาโครงสร้าง คุณสมบัติ และพันธะของ

ลิแกนด์ ท่ีพบในเคมีออร์แกโนเมทัลลิก การ

ประยุกต์สารออร์แกโนเมทัลลิกในการสังเคราะห์

ทางเคมีอินทรีย์  

 

 

513 758 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์          2(2-0-4) 

            แบบอสมมาตร 

           (Asymmetric Organic Synthesis) 

           ออกซิลิอารี รีเอเจนต์ และตัวเร่งปฏิกิริยาแบบ ไครัลรุ่นใหม่ในปฏิกิริยา

เคมีอินทรีย์แบบอสมมาตร ปฏิกิริยาแบบไดอะสเตริโอซีเลคทีฟของสารตั งต้นท่ีเป็น

ไครัล การประยุกต์ในการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน 

 

 

 

 

513 758 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์       

3(3-0-6) 

            แบบอสมมาตร 

           (Asymmetric Organic Synthesis) 

           การสังเคราะห์โมเลกุลท่ีเป็นไครัลให้ได้อิ

แนนธิโอเมอร์เดียวโดยใช้สารตั งต้นท่ีเป็นไครัล

ด้วย ปฏิกิริยาแบบไดอะสเตริโอซีเลคทีฟ กลไก

การควบคุมสเตริโอเคมีแบบ  ต่าง ๆ โดยสารตั ง

ต้น การสังเคราะห์โดยใช้สารตั งต้นท่ีเป็นอะไครัล 

หรือโปรไครัล กั บไครั ลออกซิลิ อารี  ตั วท า

ปฏิกิริยาท่ีเป็นไครัล หรือตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีเป็น

ไครัลด้วยปฏิกิ ริยาแบบ อิแนนธิโอซีเลคทีฟ 

ตัวอย่างการสังเคราะห์แบบอสมมาตรท่ีควรรู้จัก

และตัวอย่างท่ีมีรายงานในวารสารวิชาการท่ี

ทันสมัย 

 

 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
  1. ข้อ 1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ปรับแก้เป็น “....เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560” 
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  2. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป    
ให้ปรับแก้เป็น “....เร่ิมใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” 
  3. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....และเนื อหาที่เหมาะสม
และทันสมัยมากยิ่งขึ น....” เป็น “....และเนื อหารายวิชาที่เหมาะสมและทันสมัยมากยิ่งขึ น....” 
  4. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ตรวจสอบและปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยทุกรายวิชา
ซึ่งไม่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษในภาคผนวก ทั งนี ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน และให้ตรวจสอบและ
ปรับแก้การใช้เครื่องหมายในค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.10  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิต
วิทยาลัย 
  3.10.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี       
พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562    
เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558 จ านวน 1 รายวิชา ดังนี  

เดิม ปรับปรุงใหม ่
511 611 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต                         3(3-0-6) 

            (Algebraic Coding Theory) 

            วิชาบังคับก่อน : 511 512 พีชคณิตนามธรรม 1 หรือ    

                                  โดยความยินยอมของภาควิชา  

                                  คณิตศาสตร์ 

            การตรวจพบและการแก้ไขข้อผิดพลาดการเข้ารหัส

และการถอดรหัส ฟีลด์จ ากัด รหัสเชิงเส้น รหัสวัฏจักรและรหัส

บีซี เอช รหัสรีด-โซโลมอนนัยทั่วไป การแจกแจงน  าหนัก 

ขอบเขตในทางทฤษฎีรหัส หัวข้อคัดเฉพาะที่อยู่ในความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511 611 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต             3(3-0-6) 

             (Algebraic Coding Theory) 

             วิชาบังคับก่อน : 511 512 พีชคณิตนามธรรม 1          

                                  หรือ โดยความยินยอมของ    

                                  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

              การตรวจพบและการแก้ ไขข้อผิดพลาดการ

เข้ารหัสและการถอดรหัส ฟีลด์จ ากัด รหัสเชิงเส้น รหัส      

วัฏจักรและรหัสบีซีเอช การแจกแจงน  าหนักขอบเขตในทาง

ทฤษฎีรหัส รหัสตั งฉากในตัว รหัสคู่กันในตัว รหัสคู่กันแบบ

เติมเต็มและการประยุกต์ หัวข้อคัดเฉพาะที่อยู่ในความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ข้อ 5. สาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข ดังนี  
    1. ให้ระบุให้ชัดเจนว่ารายวิชาที่ขอปรับปรุง อยู่ในหมวดวิชาใดในโครงสร้างหลักสูตร 
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    2. ให้ตัดค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษออก โดยเพิ่มเป็นภาคผนวก ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ แนบท้าย สมอ.08  
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.10.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น    
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558 จ านวน 1 รายวิชา ดังนี  

เดิม ปรับปรุงใหม ่
511 611 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต                         3(3-0-6) 

            (Algebraic Coding Theory) 

            วิชาบังคับก่อน : 511 512 พีชคณิตนามธรรม 1 หรือ โดย 

                                  ความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 

            การตรวจพบและการแก้ไขข้อผิดพลาดการเข้ารหัสและการ

ถอดรหัส ฟีลด์จ ากัด รหัสเชิงเส้น รหัสวัฏจักรและรหัสบีซีเอช รหัส

รีด-โซโลมอนนัยทั่วไป การแจกแจงน  าหนัก ขอบเขตในทางทฤษฎี

รหัส หัวข้อคัดเฉพาะที่อยู่ในความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511 611 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต             3(3-0-6) 

             (Algebraic Coding Theory) 

             วิชาบังคับก่อน : 511 512 พีชคณิตนามธรรม 1 หรือ โดย                                        

                                   ความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 

              การตรวจพบและการแก้ไขข้อผิดพลาดการเข้ารหัสและ

การถอดรหัส ฟีลด์จ ากัด รหัสเชิงเส้น รหัสวัฏจักรและรหัสบีซีเอช 

การแจกแจงน  าหนักขอบเขตในทางทฤษฎีรหัส รหัสตั งฉากในตัว รหัส

คู่กันในตัว รหัสคู่กันแบบเติมเต็มและการประยุกต์ หัวข้อคัดเฉพาะที่

อยู่ในความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ข้อ 5. สาระใน
การปรับปรุงแก้ไข ดังนี  
     1. ให้ระบุให้ชัดเจนว่ารายวิชาที่ขอปรับปรุง อยู่ในหมวดวิชาใดในโครงสร้างหลักสูตร 
     2. ให้ตัดค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษออก โดยเพิ่มเป็นภาคผนวก ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ แนบท้าย สมอ.08 
     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.11  คณะวิทยาการจัดการ ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 หลักสูตร  
     3.11.1  การปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรปรัชญ าดุษฎีบัณฑิ ต  สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี  
พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย 
               ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
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วิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไข คือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์ ดร. วรพนธ์  วัฒนาธร* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย  พสุนนท์ 

 2. อาจารย์ ดร. จิตพนธ์  ชุมเกตุ*   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตพนธ์  ชุมเกตุ*,** 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์  เจษฎาลักษณ*์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์  เจษฎาลักษณ*์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ  เจริญวิศาล 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ  เจริญวิศาล 

6. อาจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต** 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนนิท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ 7. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนินทร์ัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ** 

8. อาจารย์ ดร. สันติธร  ภูริภักดี 8. อาจารย์ ดร. สันติธร  ภูริภักดี* 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัลทิกา  ศิริพิศ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวรรยา  ธรรมอภิพล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           **  หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
        ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
     1. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) และ (ใหม่) อาจารย์
ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 6 และล าดับที่ 7 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็นอักษรตัวหนา เนื่องจากมีการปรับต าแหน่งทาง
วิชาการ ทั้งนี้ให้ปรับแก้ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันด้วย 
     2. อาจารย์ล าดับที่ 9 ให้แนบค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการพร้อมเอกสารแนบท้ายไว้ท้าย
ข้อมูลประวัติอาจารย์ด้วย เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม ISCED 2013  
     อนึ่ง กรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรของทุกหลักสูตรที่จะมา
มายังมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม ISCED 2013 แต่มีต าแหน่งทางวิชาการที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรให้แนบค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการท้ายข้อมูลประวัติอาจารย์ท่านนั้น ๆ ด้วย 
       ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
       
   3.11.2  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2561  
บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรินทร์  เทวตา* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรินทร์  เทวตา* 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต*  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนชื่น  อัคคะวณิชชา* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนชื่น  อัคคะวณิชชา* 

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

5. อาจารย์ ดร. สันติธร  ภูริภักดี 5. อาจารย์ ดร. สันติธร  ภูริภักดี 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ  เจริญวิศาล 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกิดศิริ  เจริญวิศาล 

7. อาจารย์ ดร. อัฏฐมา  บุญปาลิต 7. อาจารย์ ดร. อัฏฐมา  บุญปาลิต 

 8. อาจารย์ ดร. ศิระ  ศรีโยธิน 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
      ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
     3.11.3  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม     
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือขอเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. รองศาสตราจารย์ พรชัย  เทพปัญญา* 1. รองศาสตราจารย์ พรชัย  เทพปัญญา* 

 2. อาจารย์ ดร. ปริญญา  หรุ่นโพธิ์*  2. อาจารย์ ดร. ปริญญา  หรุ่นโพธิ์* 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์* 3. รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  ศิริวงศ์* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลมิชัย  กิตติศักดิ์นาวนิ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลมิชัย  กิตติศักดิ์นาวนิ 

5. อาจารย์ ดร. รุ่งทิพย์  จันทรธ์นะกุล 5. อาจารย์ ดร. รุ่งทิพย์  จันทรธ์นะกุล 

    6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวรรยา  ธรรมอภิพล 

  7. อาจารย์ ดร. พนัชกร  สิมะขจรบุญ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
     1.  ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง  
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      1.1 อาจารย์ล าดับที่ 4 ตารางช่องสาขาที่เชี่ยวชาญ ให้ตัดเลข “1” ออก เนื่องจากมีสาขา
เดียว 
      1.2 อาจารย์ล าดับที่ 5 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส าเร็จการศึกษา (เดิม) 
และ (ใหม่) คุณวุฒิระดับปริญญาโทให้พิมพ์เป็นคุณวุฒิย่อ  
     2.  อาจารย์ล าดับที่ 6  ให้แนบค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการพร้อมเอกสารแนบท้ายไว้ท้าย
ข้อมูลประวัติอาจารย์ด้วย เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม ISCED 2013  
     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
    3.11.4  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรินทร์  เทวตา* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรินทร์  เทวตา* 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต*  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนชื่น  อัคคะวณิชชา* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนชื่น  อัคคะวณิชชา* 

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

5. อาจารย์ ดร. สันติธร  ภูริภักดี 5. อาจารย์ ดร. ศิระ  ศรีโยธิน 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. เกดิศิริ  เจริญวิศาล 6. อาจารย์ ดร. วงศ์ลัดดา  วีระไพบูลย ์

7. อาจารย์ ดร. อัฏฐมา  บุญปาลิต 7. อาจารย์ ดร. อัฏฐมา  บุญปาลิต 

 8. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนินทร์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
     1. ในการเสนอการปรับปรุงแก้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561 และการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 ในขั นตอนเสนอสภาวิชาการให้
เรียงหลักสูตรต่อกัน   
     2. อาจารย์ล าดับที่ 8 ให้แนบค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการพร้อมเอกสารแนบท้ายไว้ท้าย
ข้อมูลประวัติอาจารย์ด้วย เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม ISCED 2013  
     ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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      3.11.5  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทาง 
ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนมกราคม     
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย  พสนุนท*์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประสพชัย  พสนุนท*์ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรชิัย  ดีเลิศ*  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรชิัย  ดีเลิศ* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิภา  พจน์วาที* 3. อาจารย์ ดร. กฤษฎา  พระประภา* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนสัสินี  บุญมีศรีสงา่ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนสัสินี  บุญมีศรีสงา่ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรินทร์  เทวตา 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรินทร์  เทวตา 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์  เจษฎาลักษณ ์ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์  เจษฎาลักษณ ์

7. อาจารย์ ดร. ประไพพิมพ์  สธุีวสินนนท์ 7. อาจารย์ ดร. ประไพพิมพ์  สธุีวสินนนท์ 

8. อาจารย์ ดร. จิตพนธ์  ชุมเกตุ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตพนธ์  ชุมเกตุ** 

9. อาจารย์ ดร. นพรัตน์  บุญเพยีรผล 9. อาจารย์ ดร. นพรัตน์  บุญเพยีรผล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
      1 . ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร....” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร....” 
      2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก ้ดังนี  
         2.1 ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร....” 
เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร....”   
         2.2 ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 3. ให้ปรับแก้การพิมพ์นามสกุล
ที่พิมพ์ผิดจาก “พระประภา”  เป็น “พรประภา” ทั งนี ให้ปรับแก้ที่ปรากฏในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันด้วย 
         2.3 อาจารย์ล าดับที่ 8 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็นอักษรตัวหนา เนื่องจากมีการปรับ
ต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ให้ปรับแก้ในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กันด้วย 
      ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.12 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี  
เภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี   

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์*

อินทรพร* 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์*

อินทรพร* 2. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต* 2. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต* 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต*์ 3. รองศาสตราจารย์ ดร. มานี  เหลืองธนะอนันต*์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี  พนมสุข* 4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี  พนมสุข* 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์  คงเมือง* 5. รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์  คงเมือง* 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษร  จันทร์ศิร ิ  6. รองศาสตราจารย์ ดร. เกษร  จันทร์ศิริ   
7. อาจารย์ ดร. ประสพชัย  ทองไหลรวม  7. อาจารย์ ดร. ประสพชัย  พัฒน์โรจนโสภณ** 

8. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชยั  แพชมัด 8. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชยั  แพชมัด 

9. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร 9. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อัครมงคลพร 

10. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ 10. ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาลักษณ์  ปฐมชัยวิวฒัน์ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาลักษณ์  ปฐมชัยวิวฒัน์ 

12. รองศาสตราจารย์ ดร. สนทยา  ลิ มมัทวาภิรัติ์ 12. รองศาสตราจารย์ ดร. สนทยา  ลิ มมัทวาภิรัติ์ 

13. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน์ 13. รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา  พิริยะประสาธน์ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐัวัฒน์  ณัฐพูลวฒัน์ 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐัวัฒน์  ณัฐพูลวฒัน์ 

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

 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. พนิดา  อัศวพิชยนต์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ** หมายถึง เปลี่ยนนามสกุล 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ    
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.13  คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัช
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคณะเภสัชศาสตร์ขอเสนอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั งที่  20/2561 เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2561 และที่ประชุม
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คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอปิดตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย     
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยมีเหตุผลในการปิดหลักสูตร ดังนี  
                 1. ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา แม้ว่าหลักสูตรได้
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามช่องทางต่าง ๆ แล้ว 
                 2. การตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร อาจได้ผลประเมินที่ต่ าในบางตัวบ่งชี  
เนื่องจากหลักสูตรไม่มีนักศึกษาใหม่ จึงท าให้หลักสูตรไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาได้ 
                 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังคงต้องปฏิบัติงานในหลักสูตร ไม่สามารถไปปฏิบัติงานเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืนได้ ในขณะที่หลักสูตรไม่มีผู้สนใจเข้าศึกษา  
   ปัจจุบันไม่มีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร 
                 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตเร่ืองระยะเวลาการขอปิดหลักสูตรเนื่องจากเปิด
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 แล้ว ผู้แทนคณะฯ ชี แจงเพิ่มเติมว่าคณะได้แจ้งขอปิดหลักสูตรก่อนเปิดภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากมีการขอให้คณะวิชาทบทวนการขอปิดหลักสูตรดังกล่าว คณะ
ได้ทบทวนแล้วยืนยันขอปิดหลักสูตร   
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.14  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2561       
บัณฑิตวิทยาลัย 
         ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไข คือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทสพล  เขตเจนการ* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทสพล  เขตเจนการ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษมา  ศิริสมบูรณ*์  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษมา  ศิริสมบูรณ์* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์  หุดากร* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์  หุดากร 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิบดนิทร์  แสงสวา่ง 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิบดนิทร์  แสงสวา่ง 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  พูลเทพ 5. รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  พูลเทพ* 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์ *  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์  คู่วรัญญู 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์  คู่วรัญญู 

8. อาจารย์ ดร. ณัฐ  ธัชยะพงษ์ 8. อาจารย์ ดร. ณัฐ  ธัชยะพงษ ์

9. อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ธาราวดี 9. อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ธาราวดี 
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศร์  อารมย์ดี 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศร์  อารมย์ดี 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระนุช  อินทะกันฑ ์ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระนุช  อินทะกันฑ ์

12. อาจารย์ ดร. ชัชธานนท์  โพธิคุณ 12. อาจารย์ ดร. ชัชธานนท์  โพธิคุณ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ  
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.15 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี         
 พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย 
         ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทสพล  เขตเจนการ* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทสพล  เขตเจนการ* 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษมา  ศิริสมบูรณ์*  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษมา  ศิริสมบูรณ์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์  หุดากร* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์  หุดากร* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  พูลเทพ 4. รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรช  พูลเทพ** 

5. อาจารย์ ดร. กิตติศักดิ์  คู่วรัญญ ู 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์  คู่วรัญญู*,** 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           **  หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
ตารางช่องให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร(เดิม) และ (ใหม่) ล าดับที่ 4. ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์
เป็นอักษรตัวหนา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ให้ปรับแก้ในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันด้วย 
    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.16 คณะศึกษาศาสตร์ ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 หลักสูตร 
  3.16.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย  
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ เดือนธันวาคม     
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม  นิลพันธุ์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม  นิลพันธุ์* 
2. อาจารย์ ดร. วิสูตร  โพธิ์เงิน* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. วิสูตร  โพธิ์เงิน** 

3. ว่าที่ร้อยตรี อาจารย์ ดร. นิวฒัน์  บญุสม* 3. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิวฒัน์  บญุสม* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิส์ูงเนนิ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิส์ูงเนนิ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย* 

7. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย 7. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
  1.  ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 3 ให้ตรวจสอบค าว่า “ว่าที่ร้อยตรี” ว่าที่ถูกต้องอยู่ต าแหน่งใด 
  2. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวข้อผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ให้ตัดผลงานล าดับสุดท้ายออก เนื่องจากเกินระยะเวลา 5 ปี และหัวข้อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้เรียงล าดับผลงานจากปี ที่พิมพ์ล่าสุดขึ นก่อน และหัวข้อ
ประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา 472 521 ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “การสอ” เป็น “การสอน” 
  ให้เสนอคณะบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

  3.16.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ฉบับปี 
พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย  
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน  ฉบับปี พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
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อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม  นิลพันธุ์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม  นิลพันธุ์* 
2. อาจารย์ ดร. วิสูตร  โพธิ์เงิน* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. วิสูตร  โพธิ์เงิน** 
3. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิวฒัน์  บญุสม* 3. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิวฒัน์  บญุสม* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิส์ูงเนนิ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิส์ูงเนนิ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย* 

7. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย 7. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับต าแหน่งทางวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
  1. ให้ตรวจสอบการระบุเลขหน้าในเอกสาร 
  2.  ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (ใหม่) อาจารย์ล าดับที่ 3 ให้ตรวจสอบค าว่า “ว่าที่ร้อยตรี” ว่าที่ถูกต้องอยู่ต าแหน่งใด 
  3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวข้อผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ให้ตัดผลงานล าดับสุดท้ายออก เนื่องจากเกินระยะเวลา 5 ปี และหัวข้อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้เรียงล าดับผลงานจากปี ที่พิมพ์ล่าสุดขึ นก่อน และหัวข้อ
ประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา 472 521 ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “การสอ” เป็น “การสอน” 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.16.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย  
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนธันวาคม    
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย* 2. อาจารย์สุวิมล  สพฤกษ์ศรี 

3. อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ  ส่งเสริม* 3. อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ  ส่งเสริม* 

4. อาจารย์ ดร. รักชนก  โสภาพิศ 4. อาจารย์ ดร. รักชนก  โสภาพิศ* 

5. อาจารย์ศิริพร  เผือกผ่อง 5. อาจารย์ ดร. ศิริพร  เผือกผ่อง** 
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หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับวุฒิการศึกษา 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
    1.  ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ ดังนี  
     1.1 ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) อาจารย์
ล าดับที่ 5 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรเป็นตัวหนา  
     1.2 หมายเหตุท้ายตารางให้ปรับแก้ข้อความจาก “** หมายถึง ปรับวุฒิการศึกษา” เป็น 
“** หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา” 
    2.  ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ปรับแก้ ดังนี   
     2.1 อาจารย์ล าดับที่ 5 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) ให้ตัดค าว่า 
“ดร.” ออก และปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรเป็นตัวหนา ทั งในตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) 
และ (ใหม่)  
     2.2 ให้ปรับแก้ข้อความหมายเหตุท้ายตารางจาก “** หมายถึง ปรับวุฒิการศึกษา” เป็น 
“** หมายถึง ปรับคุณวุฒิการศึกษา” 
    3.  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     3.1 ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อจาก “ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมรายละเอียด
ผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน” เป็น “ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา” ของอาจารย์ทุกท่าน 
     3.2 อาจารย์ล าดับที่ 1  
      1)  หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “สุวิมล 
สพฤกษ์ศรี โชคชัย เตโช...” เป็น “สุวิมล สพฤกษ์ศรี และโชคชัย เตโช...” พร้อมทั งระบุเลขหน้าด้วย  
      2) หัวข้อ Proceeding ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อ เป็น “Proceedings” และให้เพิ่มการ
ระบุเลขหน้าทุกผลงาน  
      3) หัวข้อประสบการณ์การสอน (ระยะเวลา 5 ปี ) ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อเป็น 
“ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี” และให้เพิ่มหัวข้อก่อนระบุรายวิชาว่า “ระดับปริญญาตรี” 
     3.3  อาจารย์ล าดับที่ 2 หัวข้อประสบการณ์การสอน (ระยะเวลา 5 ปี) ให้ปรับแก้ชื่อ
หัวข้อเป็น “ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี” ให้เพิ่มหัวข้อก่อนระบุรายวิชาเป็น “ระดับปริญญาตรี” และให้
เรียงล าดับเลขรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก 
    ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
   
 3.17  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี  พ.ศ. 2559                   
คณะอักษรศาสตร์   
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
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ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือขอปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยของรายวิชา 416 291 การศึกษาภาคสนาม ใน
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มรายวิชาบังคับ สาขาวิชาเอกภูมิศาสตร์ ดังนี  

ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาที่ขอปรับ 

416 291 การศึกษาภาคสนาม                     2(1-2-3) 

             (Field Study) 

             วิธีการภาคสนามเพื่อการศึกษาข้อมูลทาง 

ภูมิศาสตร์ การสังเกต การสุ่มตัวอย่าง การสัมภาษณ์ 

การเข้ารหัสและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือต่าง ๆ 

การส ารวจและเทคนิคอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทาง 

ทางภูมิศาสตร ์

             มีการศึกษาภาคสนาม 

416 291 การศึกษาภาคสนาม                     2(1-2-3) 

             (Field Study) 

             วิธีการภาคสนามเพื่อการศึกษาข้อมูลทาง 

ภูมิศาสตร์ การสังเกต การสุ่มตัวอย่าง การสัมภาษณ์ 

การเขา้รหัสและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือต่าง ๆ 

การส ารวจและเทคนิคอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทาง 

ทางภูมิศาสตร ์

             มีการศึกษานอกสถานที่ 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวน 2 แนวทาง ดังนี  
   แนวทางที่ 1.ให้ตรวจสอบรายวิชาอ่ืน ๆ ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ระบุข้อความว่า “มี
การศึกษานอกสถานที่” หรือไม่ หากระบุ ให้เสนอเป็นการพิมพ์ข้อความคลาดเคลื่อนในหลักสูตร 
   แนวทางที่ 2. เสนอปรับแก้เมื่อมีประเด็นอ่ืนที่ต้องปรับรายวิชาดังกล่าว  
   ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา  
 
 3.18 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559                   
คณะอักษรศาสตร์   
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง
ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษร
ศาสตร์ ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เป็นต้น
ไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือขอเพิ่มรายวิชาในข้อ 5. ข้อก าหนดในการศึกษารายวิชาการแสดงศึกษารายวิชา
การแสดงศึกษาเป็นวิชาเลือกเสรี จ านวน 15 รายวิชา ดังนี  
   430 244  ทัศนศิลป์ 1       3(1-4-4) 
       (Visual Art I) 
   430 245 ทัศนศิลป์ 2       3(1-4-4) 
       (Visual Art II) 
   430 248 ศิลปะกับสังคม       2(2-0-4) 
       (Art and Society) 
   430 249 ศิลปะตะวันตกโบราณ      2(2-0-4) 
       (Ancient Western Art) 
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   430 250 ศิลปะตะวันออกโบราณ      2(2-0-4) 
       (Ancient Eastern Art) 
   430 251 ศิลปะอินเดีย       2(2-0-4) 
       (Indian Art) 
   430 252 ศิลปะจีนและศิลปะญี่ปุ่น      2(2-0-4) 
       (Chinese and Japanese Art) 
   430 253 ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     2(2-0-4) 
       (Southeast Asian Art) 
   430 254 การผลิตภาพยนตร์สารคดีศิลปะและวัฒนธรรม   3(1-4-4) 
       (Art and Cultural Documentary Film Production)  
   430 255 ภาพยนตร์ในฐานะศิลปะ      2(2-0-4) 
       (Film as Art) 
   430 256 การเขียนบทสารคดีที่เก่ียวกับศิลปะ     2(1-2-3) 
       (Art Documentary Writing) 
   430 257 จิตรกรรมเหมือนจริง      2(1-2-3) 
       (Realistic Painting) 
   430 258 วัสดุและเครื่องมือทางทัศนศิลป์     2(1-2-3) 
       (Materials and Instruments of Visual Art) 
   430 259 ศิลปะการถ่ายภาพสารคดี      2(1-2-3) 
       (Art of Essay Photography) 
   430 260 การถ่ายภาพศิลปะเชิงสร้างสรรค์     2(1-2-3) 
       (Creative Art Photography) 
  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว เสนอเปน็ 2 แนวทาง คือ 
  แนวทางที่ 1 กรณีหลักสูตรระบุเนื อความในหมวดวิชาเลือกเสรีไว้เป็นการเฉพาะว่า “นักศึกษาเลือก
ศึกษาจากรายวิชาที่ก าหนดเป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์” ที่ประชุมให้ความเห็นชอบใน
หลักการให้เพิ่มรายวิชาดังกล่าวได้ อนึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไปขอให้ทางหลักสูตรพิจารณาการระบุ
ข้อความในหมวดวิชาเลือกเสรีให้เปิดกว้างให้นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาได้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือต่างสถาบันได้ 
  แนวทางที่ 2 กรณีหลักสูตรระบุเนื อความในหมวดวิชาเลือกเสรี แบบเปิดกว้างให้นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือต่างสถาบัน ที่ประชุมไม่เห็นชอบให้เพิ่ม
รายวิชาดังกล่าวในหมวดวิชาเลือกเสรี 
  ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอทีป่ระชุมสภาวชิาการต่อไป 
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 3.19 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2559                   
คณะอักษรศาสตร์   
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี  
   1. เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 1 รายวิชา เป็นรายวิชาเลือก สาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา 
สาขาวิชาโทรัฐศาสตร์ และเป็นวิชาเลือกเสรี ดังนี  
     435 265 สันติภาพ ความยุติธรรม และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง  3(3-0-6) 
        (Peace, Justice and Conflict Transformation) 

  ความเป็นพลเมืองโลก การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง การ
ป้องกันความรุนแรง ลัทธิต่อต้านสงคราม การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง การเสริมสร้าง
สันติภาพ 

    มีการศึกษานอกสถานที่  
        2. ขอเพิ่มรายวิชา จ านวน 3 รายวิชา เป็นรายวิชาเลือก สาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา 
สาขาวิชาโทรัฐศาสตร์ และเป็นวิชาเลือกเสรี ซึ่งเป็นรายวิชาเดิมของหลักสูตรสาขาวิชาเอเชียศึกษา พ.ศ. 2559 โดย
ปรับเลขรหัสรายวิชาเป็นรหัสของหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 ดังนี  
    435 262  ภูมิภาคศึกษา       3(3-0-6) 
        (Regional Studies) 
     435 263  การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย   3(3-0-6) 
       (Politics and International Relations in Asia) 
        435 264  การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก  3(3-0-6) 
       (Politics and International Relations in East Asia) 
   3. ขอเพิ่มรายวิชาเลือกในวิชาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา โดยน ามาจากวิชาเอกเลือก 
สาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา ดังนี  
   435 259  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกสมัยใหม่    3(3-0-6) 
       (Southeast Asia in the Modern World) 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วโดยมีความเห็น ดังนี  
  1. ให้ความเห็นชอบ สาระในการปรับปรุงแก้ไข ข้อที่ 5.1 เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 1 รายวิชาเป็นรายวิชา
เลือก สาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาโทรัฐศาสตร์ และเป็นวิชาเลือกเสรี คือ รายวิชา 435 265 
สันติภาพ ความยุติธรรม และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง (Peace, Justice and Conflict Transformation)  
3(3-0-6) และ ข้อที่ 5.3 ขอเพิ่มรายวิชาเลือกในวิชาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา โดยน ามาจากวิชาเอก
เลือก สาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา คือ รายวิชา 435 259 เอ เชี ยตะวัน ออก เฉี ย ง ใต้ ใน โลกสมั ย ใหม่ 
(Southeast Asia in the Modern World) 3(3-0-6)  
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  2. ส าหรับสาระในการปรับปรุงแก้ไข ข้อ 5.2 ที่ประชุมเสนอให้ทบทวน การขอเพิ่มรายวิชาที่น ารายวิชาที่มี
อยู่ในหลักสูตรอ่ืนมาเพิ่มในหลักสูตร ควรเพิ่มโดยไม่ต้องปรับแก้เลขรหัสรายวิชา เนื่องจากจะเกิดความซ  าซ้อนของชื่อ
รายวิชา 
  อนึ่งส าหรับการแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) เมื่อหลักสูตรเลือกน ารายวิชาของหลักสูตรอ่ืนมาใช้ ย่อมต้องพิจารณาแล้วว่าหลักสูตรทั ง
สองมีผลการเรียนรู้บางประการที่สอดคล้องกันและรายวิชาดังกล่าวสามารถช่วยผลักดันให้บรรลุผลการเรี ยนรู้ของ
หลักสูตรในบางประเด็นได้ ดังนั นในการระบุความรับผิดชอบของรายวิชาดังกล่าวในหลักสูตรนี  จะต้องระบุประเด็นที่
สอดคล้องกันกับอีกหลักสูตร ทั งนี รายละเอียดความรับผิดชอบของผลการเรียนรู้ของรายวิชาจะไปปรากฏใน มคอ. 3  

    ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ที่พิจารณา 
 4.1 ปฏิทินการเสนอหลักสูตร ที่ครบรอบต้องปรับปรุงและเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 
2564 
       ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปฏิทินการเสนอหลักสูตร ที่ครบรอบต้องปรับปรุงและเริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 เพื่อให้คณะวิชาต่าง ๆ เตรียมการในการด าเนินการปรับหลักสูตร 
             ปีการศึกษา 2563 จ านวน 15 หลักสูตร ประกอบด้วยคณะวิชา ดังนี   
   1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร  
   2. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร 
   3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 2 หลักสูตร  
   4. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 3 หลักสตูร 
   5. วิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 4 หลักสูตร 
   6. บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 2 หลักสูตร 
   ส าหรับในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยจะเปิดเทอมในเดือนมิถุนายน ทุกหลักสูตรที่ครบรอบ
ต้องปรับปรุงและเริ่มใช้ปีการศึกษา 2563 จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดเทอมอย่างน้อย 2 
เดือน ดังนั นหลักสูตรต้องเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยประมาณเดือนมีนาคม ซึ่งทางเลขานุการฯ ได้ก าหนดวัน
สุดท้ายที่คณะจะต้องส่งให้คือ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 พร้อมทั งก าหนดช่วงเวลาที่หลักสูตรจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
ต่าง ๆ รายละเอียดตามเอกสาร 
          ปีการศึกษา 2564 จ านวน 35 หลักสูตร ดังนี   
   1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 1 หลักสูตร  
   2. คณะโบราณคดี จ านวน 10 หลักสูตร 
   3. คณะมัณฑนศิลป์ จ านวน 1 หลักสูตร  
   4. คณะอักษรศาสตร์ จ านวน 11 หลักสูตร 
   5. คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 1 หลักสูตร 
   6. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 หลักสูตร 
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   7. คณะดุริยางคศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร 
   8. คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 3 หลักสูตร 
   9. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 1 หลักสตูร 
   ส าหรับในปีการศึกษา 2564 มีหลักสูตรที่ครบรอบต้องปรับปรุงและเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2564    
เป็นจ านวนมาก ดังนั นฝ่ายเลขาฯ จึงก าหนดให้ทุกหลักสูตรส่งหลักสูตรมาภายใน วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั ง
ก าหนด  ช่วงเวลาที่หลักสูตรจะต้องเสนอที่ประชุมต่าง ๆ รายละเอียดตามเอกสาร 
   ที่ประชุมพจิารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
   ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนานาชาติขอเลื่อนระยะเวลาการส่งหลักสูตรออกไปจากที่ก าหนดไว้ 2 
เดือน เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติเปิดเทอมในเดือนสิงหาคม 
   ปีการศึกษา 2564 คณะโบราณคดีขอเพิ่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อีก       
1 หลักสูตร รวมเป็นในปีการศึกษา 2564 มีหลักสูตรที่ครบรอบต้องปรับปรุงจ านวน 36 หลักสูตร   
    ให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้แล้วแจ้งทุกคณะวิชาทราบ และเสนอที่ประชุมสภาวชิาการทราบต่อไป  
      
  4.2 (ร่าง) ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท าโดยปรับจากปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2561 และปรับข้อมูลตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562 ของกองบริหารงานวิชาการ ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ระหว่างรอ
ข้อมูลจากส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ โดยให้เพิ่มประกาศปฏิทิน TQF ส าหรับวิทยาลัยนานาชาติอีก 1 
ฉบับเนื่องจากวันที่เปิด-ปิด ภาคการศึกษาไม่ตรงกับคณะวิชาอ่ืน ๆ และตัดข้อมูลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร และระดับมหาวิทยาลัยออกก่อนเนื่องจากในปีการศึกษา 2562 มีการปรับเกณฑ์การประเมินหลักสูตร 
   ให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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            นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
            นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    นางสาวน  าอ้อย  เดชจุ้ย 
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