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ผู้มาประชุม 
 1.  อาจารย์ ดร. ภัทรภร  ผลิตากุล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะดุรยิางคศาสตร์ กรรมการ
   
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลลักษณ์  วัสสนัตชาติ   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
     คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพนัธ์  ครุฑะเสน  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะมณัฑนศิลป ์  กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร. สุดาวดี  จันทร์ภิวฒัน์   รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝา่ยวิชาการ  กรรมการ 
 5.  นางสาวภคมน  เสงี่ยมจิตต ์   นักวิชาการอุดมศึกษาปฎิบัติการ  กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะโบราณคดี  
 6.  นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ เลขานุการ  
     กองบริหารงานวชิาการ  
 7.  นางสาวประภัสสร ถวายนลิ   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวชิาการ 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรยี์  อรรถลังรอง  รักษาการแทน  ประธานกรรมการ 
     รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั   รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์ กรรมการ  
 3. อาจารย์กิง่กาญ  สนุทรชื่น   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกัน  กรรมการ 
     คุณภาพการศึกษา     
     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช  ชั นจิรกุล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกัน  กรรมการ 
    คุณภาพการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์   
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์  นาสนทิ  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสราภรณ์  ทนุผล  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 8.  นางสาวสุชานชุ  คล่องใจ    นักวิชาการอุดมศึกษาปฎิบัติการ กรรมการ 
     แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ  
     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  
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 9. นางยุคลพร วารินธุ ์   นักวิชาการศึกษาชา้นาญการ กรรมการ 
       แทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  
 10. นางสาววิลาวรรณ พิชัย   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    กองบริหารงานวชิาการ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ   รักษาการแทน 
     ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 
 2. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจติร   นักวิชาการศึกษา ชา้นาญการพิเศษ  
     กองบริหารงานวิชาการ 
ผู้ลาประชุม 
 1. อาจารย์ ดร. อธิกมาส  มากจุ้ย   รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัยฝา่ยวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรจิต  แสนพล   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย  กรรมการ 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้ว เมื่อวันที่ 
19 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข  
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ ศธ 6815/01100 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่องขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี    
พ.ศ. 2560 เนื่องจากพิมพ์รหัสวิชาบังคับก่อนคลาดเคลื่อนในรายวิชา 513 226 เคมีฟิสิกัลประยุกต์ 4(4-0-8) ดังนี  

  เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

513 226         เคมีฟิสิกัลป์ประยุกต ์
                    (Applied Physical Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 511 102 แคลคลูัส 2 
                    513 102 เคมีทั่วไป 2 

513 226         เคมีฟิสิกัลป์ประยุกต ์
                    (Applied Physical Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน : 511 107 แคลคลูัสส้าหรับ 
                                 นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 
                    513 102 เคมีทั่วไป 2 

หน้าที่ 51  

 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  รายละเอียดตามบันทึกข้อความคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ ศธ 6815/01164 
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่องขอปรับแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ    
โลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากพิมพ์รหัสวิชาบังคับก่อนคลาดเคลื่อน จ้านวน 3 รายวิชา ดังนี  
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  เดิม แก้ไขเป็น หน้า 

614 321 การศึกษาการท้างานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
            (Industrial Work Study) 
            วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม 

614 321 การศึกษาการท้างานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
            (Industrial Work Study) 
            วิชาบังคับก่อน : *614 202 สถิติวิศวกรรม 
                                *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

หน้าที่ 65  

614 461 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
            (Industrial Plant Design) 
            วิชาบังคับก่อน : 614 351 การวางแผนและ 
                                            ควบคุมการผลิต 

614 461 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
            (Industrial Plant Design) 
            วิชาบังคับก่อน : 614 321 การศึกษาการท้างาน 
                                            ทางอุตสาหกรรม 

หน้าที่ 69 

619 416 การออกแบบระบบโลจิสติกส์            3(3-0-6) 
            (Logistics System Design) 
            วิชาบังคับก่อน : 614 411 โลจิสติกส์และการ 
                                            จัดการโซ่อุปทาน 

619 416 การออกแบบระบบโลจิสติกส์            3(3-0-6) 
            (Logistics System Design) 
            วิชาบังคับก่อน : 619 411 การจัดการโลจิสติกส์ 
                                            และการโซ่อุปทาน 

หน้าที่ 79 

  อนึ่ง ส้าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ว่าปรากฏรายวิชา 511 107 แคลคูลัสส้าหรับ
นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 เพียงรายวิชาเดียว หรือไม่ หากปรากฏรายวิชา 511 102 แคลคูลัส 2 ด้วย ไม่ถือเป็นการ
พิมพ์คลาดเคลื่อน 
 
 ที่ประชุมรบัทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 
 2.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี  
พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ 
   สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ได้
พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะ
ศึกษาศาสตร์ โดยขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ 
ขอเพิ่มรายวิชาเอกเลือกตามสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ้านวน 5 รายวิชา และสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ้านวน 
4 รายวิชา ดังนี  
   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) 
 



4 
 

   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) 
   โดยมีมติให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมโดยแสดงรายละเอียดว่ารายวิชาที่ขอเพิ่มแต่ละรายวิชาน้ามาจาก
หลักสูตรใดให้ชัดเจน และให้จัดท้าตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่น้ามาเพิ่มกับสาระของ มคอ. 1 โดยจัดท้าเป็ น
เอกสารแนบท้าย สมอ.08 ทั งนี  คณะศึกษาศาสตร์ได้ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
   1. รายวิชา 511 107 แคลคูลั สส้ าหรับนักวิทยาศาสตร์ชี วภาพ 2 ( Calculus For Biological 
Scientists Ii)  3(3-0-6) ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษที่พิมพ์ผดิเป็น “(Calculus For Biological Scientists II)" 
   2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ชื่อ-นามสกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 
   อนึ่งที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า รายวิชา 511 107 แคลคูลัสส้าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 ที่ขอเพิ่มนั น 
อาจมีเนื อหารายวิชาที่หนักไปส้าหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
   ให้เสนอคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่พิจารณา  

 3.1  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
คณะมัณฑนศิลป์ 
   ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ
มัณฑนศิลป์ ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป โดย
มีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ เพิ่มรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 1 รายวิชา 
   367 223 การประสานงานและน้าเสนอผลงานแฟชั่น     2(1-2-3) 
     Fashion Coordination and Presentation 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
   1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เร่ิมใช้ตั งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ให้ปรับแก้เป็น 
“หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” 
   2. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข บรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....จึงขอปรับปรุงหลักสูตร
โดยเพิ่มรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 1 รายวิชา” เป็น “....จึงขอปรับปรุง
หลักสูตรโดยขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 1 รายวิชา” 
   3. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ดังนี  
    3.1 ปรับแก้ข้อความจาก “เพิ่มรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 1 
รายวิชา” เป็น “ขอเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 1 รายวิชา”  
    3.2 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเป็น “(Fashion Coordination and 
Presentation)” 
    3.3 ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “....และเผยแพร่ผลงาน
การออกแบบในรูปแบบต่าง ๆ” เป็น “....และเผยแพร่ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบต่าง ๆ” ทั งนี ให้
ปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันด้วย พร้อมทั งปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค้าอธิบายรายวิชา ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
 4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ชื่อ-นามสกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบนั 
 ให้เสนอคณะมัณฑนศิลป์พิจารณา แล้วเสนอทีป่ระชุมสภาวชิาการต่อไป 
 
 3.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560  
คณะวิทยาศาสตร์ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา           
จุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ
วิทยาศาสตร์ ครั งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2562 เป็น
ต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 2 ท่าน ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง* 
2. อาจารย์ ดร. ทักษวัน  ทองอร่าม* 2. อาจารย์ ดร. ทักษวัน  ทองอร่าม* 

3. อาจารย์ ดร. สุจินันท์  มไีล*้ 3. อาจารย์ ดร. สุจินันท์  มไีล*้ 

4. อาจารย์ ดร. อุรารักษ์  ร่มรื่น*  4. อาจารย์ ดร. อุรารักษ์  ร่มรื่น*  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์  บางยี่ขัน* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์  บางยี่ขัน*  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชยั  เตโชวิศาล 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชยั  เตโชวิศาล 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร  ชื่นอ่ิม 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร  ชื่นอ่ิม 

8. รองศาสตราจารย์ ดร. นีลวรรณ  พงศ์ศิลป์ 8. รองศาสตราจารย์ ดร. นีลวรรณ  พงศ์ศิลป์ 

9. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ 9. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ 



6 
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี  จงเสรีจิตต์ 10. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี  จงเสรีจิตต์ 

 11. อาจารย์ ดร. กิตติมา  ไวไธสง 

 12. อาจารย์ ดร. อรวรรณ  บริรักษ์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  
 1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่ ให้ปรับแก้จาก “เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2562 
เป็นต้นไป” ให้ปรับแก้เป็น “เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป” 
 2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ชื่อ-นามสกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบนั 
 3. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล้าดับที่ 10. ตารางช่อง
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส้าเร็จการศึกษา (เดิม) ให้เพิ่มการระบุข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาด้วย 
 4. ข้อมูลประวัติอาจารย์ที่ขอเพิ่มเติมล้าดับที่ 2 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ย่อ
หน้าตามรูปแบบบรรณานุกรม และผลงาน Proceedings ผลงานชิ นเดียวกันให้พิมพ์ข้อมูลให้อยู่ในหน้าเดียวกัน 
 ให้เสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559  
คณะโบราณคดี 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะโบราณคดี  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้า          
คณะโบราณคดี ครั งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์  พึ่งประชา* 1. อาจารย์วราภรณ์  มนต์ไตรเวศย์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ารงพล  อินทร์จันทร์* 2. อาจารย์นัฐวุฒิ  สิงห์กุล* 

3. อาจารย์ธัญธีรา  ยิ มอ้านวย 3. อาจารย์ธัญธีรา  ยิ มอ้านวย 

4. อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา 4. อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ินวร  ฟา้ดิษฐ ี 5. ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ินวร  ฟา้ดิษฐี 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  
  1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ชื่อ-นามสกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 
  2. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ล้าดับที่ 5 ตารางข่อง
สถานะ ให้เพิ่มการระบุสถานะว่าเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างชั่วคราว 
  3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ปรับแก้ดังนี  
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   3.1 ชื่อหัวเรื่องของอาจารย์ทุกท่านให้เพิ่ม บรรทัดที่ 3 โดยระบุว่า “ระดับปริญญาตรี” ไว้
กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
   3.2 ชื่อหัวข้อ Proceeding ของอาจารย์ทุกท่าน ให้ปรับแก้เป็น “Proceedings” 
   3.3 อาจารย์ล้าดับที่ 1 หัวข้อผลงานวิจัย ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อเป็น “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” 
และให้ตัดผลงานในปี 2557 ออก เนื่องจากเกินระยะเวลา 5 ปี ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด และหัวข้อ Proceedings ให้เพิ่ม
การระบุวันที่ เดือน ปี ในการน้าเสนอผลงาน 
   3.4 อาจารย์ล้าดับที่ 2 หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้เรียงล้าดับจากคุณวุฒิสูงสุดขึ นก่อน และ
ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อย่อคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่พิมพ์ผิดจาก “ศศบ.” เป็น “ศศ.บ.” ผลงานทางวิชาการ 
กรณีมีผู้รว่มวิจัยให้ท้าอักษรตัวหนาที่ชื่อเจ้าของประวัติ 
   อนึ่งเนื่องจากอาจารย์ล้าดับที่ 1 ที่ขอเปลี่ยนแปลงมีชื่อเป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตรในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เช่นเดียวกัน อาจารย์ประจ้าหลักสูตรไม่
สามารถซ ้ากันได้ ขอให้คณะวิชาเร่งด้าเนินการเสนอปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้แล้วเสร็จพร้อมกัน 
  ให้เสนอคณะโบราณคดีพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ้าบัณฑิตวิทยาลัย ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนกรกฎาคม    
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  สอดศรี* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  สอดศรี* 
2. อาจารย์ ดร. จิรัฏฐ์  เหมือนชู* 2. อาจารย์ ดร. จิรัฏฐ์  เหมือนชู 

3. อาจารย์ ดร. ยุทธนา  เจวจินดา* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา  เจวจินดา *’** 

4. อาจารย์ ดร. ภมร  ศิลาพันธ ์ 4. อาจารย์ ดร. ภมร  ศิลาพันธ ์

5. อาจารย์ ดร. โสภณ  ผู้มีจรรยา 5. อาจารย์ ดร. โสภณ  ผู้มีจรรยา 

6. อาจารย์ ดร. ยรรยงค์  พันธ์สวัสดิ์* 6. อาจารย์ ดร. ยรรยงค์  พันธ์สวัสดิ์* 

7. อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล 7. อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  
  1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เสนอให้ทบทวนปรับเหตุผล เนื่องจากยังไม่มีการเปิดหลักสูตรใหม่ 
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  2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ้านวน 1 คน เป็นดังนี ” เป็น “ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เป็นดังนี ”  และตาราง
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร (ใหม่) ล้าดับที่ 3 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เคร่ืองหมายดอกจันจาก “*’**” เป็น “*,**” 
  3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ชื่อ-นามสกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.5 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี         
พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าบัณฑิต
วิทยาลัย ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวี  ศิรินคราภรณ์* 1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวี  ศิรินคราภรณ์* 
2. อาจารย์ ดร. วินิตา  คงประดิษฐ ์ 2. อาจารย์ ดร. วินิตา  คงประดิษฐ์* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานชิ* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานชิ* 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสิริ  ชาตนิิยม 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญสิริ  ชาตนิิยม 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา  สุเนต์ตา 

 6. อาจารย์ ดร. ยอดขวัญ  สวัสดี 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  
  1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ข้อ 4.2 บรรทัดทื่ 1 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร....” เป็น “ขอเพิ่มอาจารย์ประจ้าหลักสูตร” และบรรทัดสุดท้ายจาก “....จึงขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร” เป็น “....จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร” 
  2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เป็นดังนี ” เป็น “ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร เป็นดังนี ” 
  3. ข้อ 6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....ของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ปรากฏ ดังนี ” เป็น “....ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี ” และตารางช่องเกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เพิ่มเคร่ืองหมาย “}” (ปีกกา) ระหว่าง วิชาบังคับ และวิชาเลือก 
  4. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ชื่อ-นามสกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 
  5. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ปรับแก้ดังนี  
   5.1 หัวตารางช่องสถานะ ให้เพิ่มการระบุเครื่องหมาย”)” (วงเล็บปิด) ท้ายปี พ.ศ. ทุกหน้า 
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   5.2 อาจารย์ล้าดับที่ 1 ตารางช่องสาขาที่เชี่ยวชาญ ให้ตัดเลขข้อ “1.” ออก 
   5.3 อาจารย์ล้าดับที่ 2 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) ให้ตัดเครื่องหมาย “*” 
ท้ายนามสกุลออก 
   5.4 อาจารย์ล้าดับที่ 5 ตารางช่องคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน และปีที่ส้าเร็จการศึกษา (ใหม่)
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ให้ปรับแก้ชื่อสาขาวิชาจาก “(ศิลปะไทย)” เป็น “(ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย)” คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ชื่อย่อคุณวุฒิจาก “ศร.ม.” เป็น “ศศ.ม.” และให้ตรวจสอบปีที่ส้าเร็จการศึกษา
คุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ที่ระบุ (2547) และ (2537) ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ทั งนี ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
  6. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ปรับแก้ดังนี  
   6.1 อาจารย์ล้าดับที่ 1 ให้ปรับแก้ดังนี  
    6.1.1 หัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อเป็น “ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ใน
รอบห้าปี)  
    6.1.2 หัวข้อผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพิ่มการระบุ ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ผลงาน และจ้านวนหน้า 
    6.1.3 หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัดค้าชื่อและ
นามสกุลให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน และเพิ่มการระบุ ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ผลงาน และระบุฐานข้อมูลวารสาร 
    6.1.4 หัวข้อผลงานสร้างสรรค์ ให้เพิ่มการระบุ ปี พ.ศ. ที่แสดงผลงาน วัน เดือน ปี และ
สถานที่จัดแสดง 
   6.2 อาจารย์ล้าดับที่ 2 ให้ปรับแก้ดังนี  
    6.2.1 หัวข้อคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้ตรวจสอบปีที่ส้าเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับปริญญา
โทและปริญญาตรี ที่ระบุ (2548) และ (2538) ซึ่งไม่สอดคล้องกับตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่
ขอเปลี่ยนแปลงทั งนี ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
    6.2.2 หัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อเป็น “ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ใน
รอบห้าปี) 
    6.2.3 หัวข้อผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพิ่มการระบุ ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ผลงาน และจ้านวนหน้า
    6.2.4 หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ผลงานล้าดับที่ 1 ให้ปรับแก้รูปแบบการ
พิมพ์ตัดค้านามสกุลให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน และเพิ่มการระบุ ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ผลงาน และระบุฐานข้อมูลวารสาร 
ผลงานล้าดับที่ 2 ให้เพิม่การระบุ ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ผลงาน และระบุฐานข้อมูลวารสาร  
   6.3 อาจารย์ล้าดับที่ 3 หัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อเป็น “ผลงานทางวิชาการ 
(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) และหัวข้อผลงานสร้างสรรค์ ผลงานล้าดับที่ 1 และผลงานล้าดับที่ 2 ให้ระบุปี พ.ศ. ที่พิมพ์
ผลงาน และผลงานล้าดับที่ 3 ให้ปรับแก้เพิ่มการระบุเครื่องหมายวงเล็บจาก “2017” เป็น “(2017)” และให้ระบุเลข
หน้าหรือจ้านวนหน้าสูจิบัตรด้วย  
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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 3.6 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2560    
คณะมัณฑนศิลป์  
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะมัณฑนศิลป์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ
มัณฑนศิลป์ ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์ปิติ  คุปตะวาทิน* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ  คุปตะวาทิน *,** 

2. อาจารย์ศรีนาฎ  ไพโรหกุล* 2. อาจารย์ศรีนาฎ  ไพโรหกุล* 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู  ฟ้าร่มขาว* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  บุญธรรมช่วย* 

4. อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ* 4. อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ* 

5. อาจารย์อาสา  วฒุิคะโร* 5. อาจารย์อาสา  วฒุิคะโร* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ** หมายถึง ปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  
  1. ข้อ 3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี  เริ่มใช้ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ที่ประชุมเสนอ
ให้ตรวจสอบระยะเวลาการเร่ิมใช้อีกครั ง เนื่องจากบันทึกออกมาจากคณะวิชาวันที่ 8 มีนาคม 2562 แต่ข้อเร่ิมใช้ตั งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2561 เหตุใดถึงล่าช้าและมีเหตุผลความจ้าเป็นในการขออนุมัติย้อนหลัง หรือไม่ ทั งนี ให้คณะวิชา
ตรวจสอบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู ฟ้าร่มขาว ลาเพิ่มพูนความรู้ตั งแต่เดือนอะไร และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย กลับจากลาศึกษาต่อในเดือนอะไร 
  2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข อาจารย์ล้าดับที่ 1 ตารางช่องอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเดิม และ
ใหม่ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็นอักษรตัวหนา เนื่องจากมีการปรับต้าแหน่งทางวิชาการ 
  3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ชื่อ-นามสกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 
  4. ตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้ปรับแก้ดังนี   
   4.1 ให้ปรับรูปแบบการพิมพ์ขนาดตัวอักษรเป็นขนาด 16  
   4.2 หัวเรื่องบรรทัดแรกให้ปรับแก้ข้อความจาก “รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตร” 
เป็น “รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง” 
   4.3 อาจารย์ล้าดับที่ 1 ตารางช่องรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) และ (ใหม่) ให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์เป็นอักษรตัวหนา 
   4.4 อาจารย์ล้าดับที่ 5 ตารางช่องสถานะ ให้ตรวจสอบและปรับแก้สัญญาจ้างที่ระบุถึงวันที่ 3 
เมษายน 2562 ให้เป็นปัจจุบัน 
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  5. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ปรับแก้ดังนี  
   5.1 หัวข้อวุฒิการศึกษา ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อเป็น “คุณวุฒิการศึกษา” 
   5.2 หัวข้อบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อเป็น “Proceedings”  
   5.3 หัวข้อผลงานสร้างสรรค์ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยเรียงล้าดับปีที่พิมพ์ล่าสุดขึ นก่อน 
   5.4 หัวข้อประสบการณ์สอน ให้เรียงล้าดับเลขรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก ทั งนี รายวิชาที่มี
ชื่อรายวิชาเหมือนกันแต่รหัสรายวิชาต่างกัน ให้ระบุเพียงรายวิชาเดียว 
  ให้เสนอคณะมัณฑนศิลป์พิจารณา และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ฉบับปี พ.ศ. 2560        
คณะมัณฑนศิลป์ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ภายใน ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะมัณฑนศิลป์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ
มัณฑนศิลป์ ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระ
ในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ใหม)่ 

1. อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์* 1. อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์* 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ัยณรงค ์ อริยะประเสริฐ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ัยณรงค ์ อริยะประเสริฐ* 

3. อาจารย์ไพบลูน์  จิรประเสริฐกูล* 3. อาจารย์ไพบลูน์  จิรประเสริฐกูล* 

4. อาจารยพ์ัฒนา  เจริญสุข 4. อาจารย ์ดร.นุชนภางค์  แก้วนิล* 

5. อาจารย์สมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง* 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์  เหล็กด ี 6. อาจารย์ปาริฉัตร  สุชาติกุลวิทย์* 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี  
  1. ข้อ 1. หลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2560 ให้ปรับแก้วันที่ เดือน ปี ที่ได้รับความเห็นชอบเป็น “2 มีนาคม 2561” 
  2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ตรวจสอบและปรับแก้ตารางช่องอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (เดิม) 
เนื่องจากรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ระบุรายชื่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรไว้ 15 ท่าน ทั งนี ให้คณะวิชาตรวจสอบ 
และระบุให้สอดคล้องกัน พร้อมทั งปรับแก้ข้อมูลในตารางรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงด้วย 
  3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ชื่อ-นามสกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 
  4. ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้ปรับแก้ดังนี  
   4.1 อาจารย์ล้าดับที่ 1 หัวข้อผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานที่ 1 และหัวข้อบทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ ให้ตรวจสอบว่าเป็นผลงานเดียวกันหรือไม่ หากเป็นผลงานเดียวกัน ให้ระบุเพียงแห่งเดียว 
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   4.2 อาจารย์ล้าดับที่ 2 หัวข้อผลงานสร้างสรรค์ ผลงานล้าดับสุดท้าย ให้เพิ่มการระบุเลขหน้า 
และเสนอให้ทบทวนผลงานทุกรายการอีกครั งว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส้าเร็จการศึกษาหรือไม่ หากใช่ให้ตัดออก 
   4.3 อาจารย์ล้าดับที่ 3 หัวข้อผลงานสร้างสรรค์ ผลงานล้าดับที่ 3 ให้เพิ่มการระบุเลขหน้า และให้
ตัดผลงานล้าดับสุดท้ายออก เนื่องจากเกินระยะเวลา 5 ปี  
  ให้เสนอคณะมัณฑนศิลป์พิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
 3.8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญา   
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี   
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. ปิยลดา  ทวีปรังษีพร  
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริชา  วงศ์พยัต 
   3. อาจารย์ ดร. สายทิวา  รามสูต 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว  ปาณินท์ 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาริณี  รามสูต 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลศิริ  ประจงสาร 
  เลขานุการ 
   นางมุกดา  ถาวร 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ 
  ให้เสนอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการจัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย  และ
เสนอที่ประชุมสภาวิชาการทราบต่อไป 
 
 3.9  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 2 หลักสูตร 
  3.9.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2555  
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ขอเริ่มใช้ตั งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็น
ต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน ในรายวิชา กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 1 รายวิชา ดังนี  
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รายวิชาบังคับก่อนแบบเดิม รายวิชาบังคับก่อนแบบใหม ่

621 471 วิศวกรรมระบบชีวภาพ                      3(3-0-6) 

            (Biosystems Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : (1) 511 105 แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 2 

                          513 341 ชีวเคมี 1 

                          518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 

หรือ                (2) 511 282 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 

                          621 201 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส้าหรับ 

                          วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

             หลักการเบื องต้นทางวิศวกรรมศาสตร์ในระบบทาง

ชีวภาพ เทคนิคการทดลองเชิงปริมาณและแบบจ้าลองทาง

คณิตศาสตร์ของกระบวนการทางโมเลกุลระดับเซลล์ การ

วินิจฉัยและการรักษาระดับโมเลกุล 

 

 

 

621 471 วิศวกรรมระบบชีวภาพ                    3(3-0-6) 

            (Biosystems Engineering) 

            หลักการเบื องต้นทางวิศวกรรมศาสตร์ในระบบ

ทางชีวภาพ เทคนิคการทดลองเชิงปริมาณและแบบจ้าลอง

ทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางโมเลกุลระดับเซลล์ 

การวินิจฉัยและการรักษาระดับโมเลกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
  1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้การพิมพ์เลขรหัสรายวิชาจาก “621 471-
55” เป็น “624 471” และบรรทัดสุดท้าย ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต          
พ.ศ. 2551” เป็น “....เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548” 
  2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอปรับเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน ใน
รายวิชา กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 1 รายวิชา ดังนี ” เป็น “ขอปรับเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน ในรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 1 รายวิชา ดังนี ” 
  3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ชื่อ-นามสกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 
  อนึ่งที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า หากยกเลิกรายวิชาบังคับก่อนนักศึกษาจะมีพื นความรู้เพียงพอในการเรียน
รายวิชานี ได้หรือไม่ หลักสูตรมีกระบวนการอย่างไร ทั งนี ที่ประชุมเสนอให้น้ารายวิชา 511 106 แคลคูลัสส้าหรับ
นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 หรือรายวิชา 511 107 แคลคูลัสส้าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 มาก้าหนดเป็นรายวิชา
บังคับก่อนแทนรายวิชาที่ก้าหนดไว้เดิม   
  ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
  3.9.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2555  
    ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ้าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ขอเร่ิมใช้ตั งแต่ภาคการศึกษา
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ต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอปรับเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน ในรายวิชา กลุ่ม
วิชาเลือก จ้านวน 1 รายวิชา ดังนี  

รายวิชาบังคับก่อนแบบเดิม รายวิชาบังคับก่อนแบบใหม ่

621 471 วิศวกรรมระบบชีวภาพ                      3(3-0-6) 

            (Biosystems Engineering) 

วิชาบังคับก่อน : (1) 511 105 แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 2 

                          513 341 ชีวเคมี 1 

                          518 201 จุลชีววิทยาทั่วไป 

หรือ                (2) 511 282 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 

                          621 201 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส้าหรับ 

                          วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1 

             หลักการเบื องต้นทางวิศวกรรมศาสตร์ในระบบทาง

ชีวภาพ เทคนิคการทดลองเชิงปริมาณและแบบจ้าลองทาง

คณิตศาสตร์ของกระบวนการทางโมเลกุลระดับเซลล์ การ

วินิจฉัยและการรักษาระดับโมเลกุล 
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี  
  1. ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้การพิมพ์เลขรหัสรายวิชาจาก “621 471-
55” เป็น “624 471” และบรรทัดสุดท้าย ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต  
พ.ศ. 2551” เป็น “....เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548” 
  2. ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขอปรับเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน ใน
รายวิชา กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 1 รายวิชา ดังนี ” เป็น “ขอปรับเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน ในรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเลือก จ้านวน 1 รายวิชา ดังนี ” 
  3. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ให้ปรับแก้ชื่อ-นามสกุล และต้าแหน่งผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบัน 
  อนึ่งที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า หากยกเลิกรายวิชาบังคับก่อนนักศึกษาจะมีพื นความรู้เพียงพอในการเรียน
รายวิชานี ได้หรือไม่ หลักสูตรมีกระบวนการอย่างไร ทั งนี ที่ประชุมเสนอให้น้ารายวิชา 511 106 แคลคูลัสส้าหรับ
นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 หรือรายวิชา 511 107 แคลคูลัสส้าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 มาก้าหนดเป็นรายวิชา
บังคับก่อนแทนรายวิชาที่ก้าหนดไว้เดิม   
  ให้เสนอคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณา แล้วเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ที่พิจารณา 
  1. ประธานแจ้งการรวมการประชุมคณะกรรมพิจารณาหลักสูตร และคณะกรรมการวิชาการไว้เป็นการ
ประชุมเดียวกัน โดยจะเร่ิมตั งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
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  2. ในการประชุมครั งหน้ามอบฝ่ายเลขานุการน้าขั นตอนการเสนอหลักสูตรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ปรับลดขั นตอน และเพื่อเตรียมการหลักสูตรที่จะใช้ในปี 2563 – 2564 ส้าหรับหลักสูตรที่จะปรับในปี 2563 ได้มีการ
จัดอบรมไปแล้วในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ส่วนหลักสูตรที่จะปรับปรุงในปี 2564 จะมีการจัดอบรมอีกครั ง ทั งนี จะได้
แจ้งให้คณะวิชาทราบต่อไป 
  3. ขอให้คณะวิชาเสนอแนวทางในการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ทั งนี อาจเสนอผ่านทางช่องทาง Line กลุ่ม  
  4. เพื่อก้ากับดูแลองค์ประกอบที่ 1 การก้ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ ต้นเดือนพฤษภาคม จะขอ
เชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ทุกคณะวิชาประชุมร่วมกัน 
 

ปิดประชุมเวลา   11.35 น. 
 

           นางสาววิลาวรรณ  พิชัย  
           นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
           นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย 
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


