
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์  

ครั้งที ่4/2563  
วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุม 414 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams 

…………………………….……………..……… 
ผู้เข้าประชุม 
 1. ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง กรรมการและเลขานุการ 
3. นางสาวสุภาวดี  เหลืองศรีปกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต กรรมการ 
 2. ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์  ธีระม่ันคง กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต  ผิวนิ่ม กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธินี  เกิดเทพ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเคมี 
 2. อาจารย์ ดร. กุลทัศน์  สุวัฒน์พิพัฒน์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเคมี 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธีรา  สรรมณี ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา  ทองหล่อ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 5. อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา  สิทธิยะ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 6. อาจารย์ ดร. พิเชษฐ์  ศรีบุญยงค์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 7. นางสาวประภัสสร  ถวายนิล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   

   กองบริหารงานวิชาการ 

 8. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   

   กองบริหารงานวิชาการ 



2 
 

 9. นางสาววิลาวรรณ พิชัย นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   

   กองบริหารงานวิชาการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วยา  พุทธวงศ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเคมี 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตนภา  ศิริรักษ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเคมี 
 3. อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์  ชูสกุลเกรียง ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเคมี 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร  สว่างแจ้ง ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล  อ้นแฉ่ง ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร  ภุมรินทร์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์  
  

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์      
ครั งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยการเวียนเมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไข โดยให้น้าเรื่องรายงานผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ระบุเพ่ิมเติมในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ เป็นดังนี  
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  5.1 รายงานผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมและสรุปผลการด้าเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม 
2562 ถงึ เดือนสิงหาคม 2563 ดังนี   
 คณะกรรมการได้พิจารณาหลักสูตรจ้านวนทั งสิ น 8 หลักสูตร แยกเป็น ระดับปริญญาตรี 1 

หลักสูตร ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร 
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เสนอสภามหาวิทยาลัยให้การอนุมัติหลักสูตรเรียบร้อยแล้วทั ง 8 หลักสูตร ส้านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับทราบแล้ว 1 หลักสูตร  

   ข้อเสนอแนะ 

    1.  การพัฒนาหลักสูตรควรสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

    2.  ควรมีการวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งอาจแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี   

    1) กลุ่มหลักสูตรควรปิด  

    2) กลุ่มหลักสูตรมีเนื อหาคล้ายกันน้ามายุบรวม 

    3) กลุ่มหลักสูตรที่จะท้าขึ นใหม่  

    4) กลุ่มหลักสูตรบูรณาการ 

    3.  ควรปรับปรุงเนื อหาของหลักสูตรให้สนองตอบกับการแก้ปัญหาและสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

    4.  ควรสร้างหลักสูตรที่ส่ งเสริมให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็น

ผู้ประกอบการได้ 

    5.  ควรมีการจัดท้าหลักสูตรระยะสั นหรือประกาศนียบัตรใช้กับภาคเอกชน อุตสาหกรรม 

ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดย่อมและกลาง เกษตรกรและผู้สนใจ  

    6.  หลักสูตรนานาชาติควรจัดท้าหลักสูตรที่เป็นการแก้ปัญหาร่วมกัน หลักสูตรที่เรียนรู้

ร่วมกันในอาเซียน 

    7.  หลักสูตรควรมีการติดตามและประเมินผลทุกระยะตามความเหมาะสม เพ่ือปรับปรุง

เนื อหาใหท้ันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

    8.  ควรพัฒนาและสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนได้มีโอกาสในการวิจัยในหลักสูตรเพ่ือ

สร้างความเข้าใจในหลักสูตรให้มากขึ น 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ให้เพ่ิมข้อเสนอแนะในเรื่องการเปิด
รายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 
 
 ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และในวันพุธที่ 9 
ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
  1. คณะกรรมการ ให้ผู้แทนหลักสูตรชี แจงหลักการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ว่าหลักสูตรมีการปรับปรุงแก้ไขจากหลักสูตรเดิมอย่างไร 
มีการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงเนื อหารายวิชาอย่างไรบ้าง  
   ในการนี  ผู้แทนหลักสูตรชี แจงว่า มีการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คือ หลักสูตรนี เปิดมา 15 ปีแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2559 มีการยุบรวมจาก 
2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ และสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ และครั งนี เป็นการปรับปรุงครั งแรกของหลักสูตร
ที่ยุบรวมเป็นสาขาวิชาเคมีโดยปรับแบบ AUN-QA โดยด้าเนินการส้ารวจข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ข้อมูล
จุดเด่น จุดด้อย ข้อมูลที่ได้น้ามาออกแบบเป็นหลักสูตรนี  ซึ่ งจุดเด่นของหลักสูตรนี  คือ มีวิชาให้เลือกหลากหลาย
ตามความสนใจของผู้เรียน โดยสามารถน้าไปใช้ได้จริง และยังคงรายวิชาเดิมไว้หลายรายวิชา และมีการเพ่ิมรายวิชา
ที่เก่ียวกับวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาเพ่ิมในหลักสูตรนี ด้วย 
   อนึ่ง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าในอนาคตบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษาจากสาขานี จะเป็นที่
ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ้าวันได้อย่างหลากหลาย 
เสนอให้หลักสูตรจ้าแนกข้อมูลผู้ส้าเร็จการศึกษาท้างานกับหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจ้านวนเท่าใด  
  2. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ข้อ 5 การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน รายการที่ 5 
จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตร ตารางช่องหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า ข้อความที่ระบุว่า “ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการทดลองและการ
ท้างานวิจัย” ขัดแย้งกับการยกเลิกแผน ก แบบ ก 1 ที่เน้นในเรื่องการวิจัย ทั งเสนอให้ปรับการเขียนจุดเด่นของ
หลักสูตรให้ชัดเจนสอดคล้องกับการปรับเนื อหาในหลักสูตร โดยอาจระบุเป็น มีวิชาเลือกที่หลากหลาย เน้นการสอน
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วิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้หลากหลาย เป็นต้น โดยระบุว่าหลักสูตรนี มีความแตกต่างและโดดเด่นกว่าหลักสูตร
สถาบันอย่างไร 
  3.  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
   3.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    3.1.1 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ที่ประชุมเสนอปรับแก้ข้อความเป็น “รับทั งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี” เนื่องจากมีการน้าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 
    3.1.2 ข้อ 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้ปรับแก้
ข้อความจาก “หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565” เป็น “หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565” 
   3.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
    3.2.1 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรข้อ 1.3.1 
วัตถุประสงค์ ที่ประชุมเสนอให้เรียงล้าดับข้อใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับล้าดับที่ของ PLOs เป็นดังนี  
     “1) มีความรู้ทางเคมีระดับสูง สามารถใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาซับซ้อนทางเคมี 
หรือสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ น รวมทั งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีได้อย่างดี 
      2) สามารถบริหารและจัดการห้องปฏิบัติการทางเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3) มีความรับผิดชอบ มีวินัย และสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางเคมี” 
     ทั งนี  หากด้าเนินการปรับแก้แล้วให้ปรับแก้ในข้อ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ให้สอดคล้องกันด้วย 
    3.2.2 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
     1) แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 2 ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนระยะเวลาให้
เหมาะสม และทันสมัยเป็น “ภายในระยะเวลา 2 ปี” 
     2) แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงล้าดับที่ 4 ตารางช่องกลยุทธ์ ข้อย่อยที่ 1 บรรทัด
ที่ 4 ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนข้อความว่า “...หลังจากสอบผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์” ที่ถูกต้องเป็น “...หลังจากอนุมัติ
หัวข้อวิทยานิพนธ์” หรือไม ่และตารางช่องหลักฐาน/ตัวบ่งชี  ที่ถูกต้องปรับเป็น  
      “1. จ้านวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา หลังจากสอบผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์  
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       2. จ้านวนนักศึกษาที่ได้ไปน้าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ” หรือไม ่  
   3.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
    3.3.1 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร เสนอให้คงแผน ก แบบ ก 1 ไว้ เพ่ือเปิดโอกาสให้กับ
นักศึกษาที่สนใจและมีความสามารถเพียงพอ 
    3.3.2 ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา  
     1) ข้อ (2) วิชาบังคับเลือก ให้ตรวจสอบข้อความว่า “นักศึกษาจะต้องเลือกกลุ่ม
สายวิชาหลักที่จะลงทะเบียนเรียนและท้าวิทยานิพนธ์จากจ้านวน 5 กลุ่มสายวิชา ได้แก่ กลุ่มสายวิชาเคมีอนินทรีย์ 
กลุ่มสายวิชาเคมีฟิสิกส์ กลุ่มสายวิชาเคมีวิเคราะห์ กลุ่มสายวิชาชีวเคมี” ต้องน้ามาระบุภายใต้หัวข้อ (2) วิชาบังคับ
เลือกหรือไม่ และให้ปรับเนื อความให้ชัดเจนว่านักศึกษาต้องเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว จ้านวนไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต 
     2) ข้อ (3) วิชาเลือก ที่ประชุมเสนอให้ขยายความให้ชัดเจนว่านักศึกษาสามารถ
เลือกรายวิชาบังคับเลือกได้ด้วย 
    3.3.2 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา รายวิชา 513 791 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 
12 หน่วยกิต ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ปรับแก้ข้อความจาก “หัวข้อวิจัยทางเคมีภายใต้ความดูแลของอาจารย์
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์” เป็น “หัวข้อวิจัยทางเคมีภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” 
     ทั งนี ให้ปรับแก้ในภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกันด้วย 
   3.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
    3.4.1 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี  ข้อ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ข้อ 4.2 ให้ตัดค้าว่า “ความ”ที่พิมพ์เกินมาออก 
    3.4.2 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร       
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program Learning Outcomes ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าในค้าอธิบายรายวิชาบางรายวิชามีความสัมพันธ์กับ
เนื อความในบาง PLOs เสนอทบทวนความสัมพันธ์อีกครั ง ยกตัวอย่าง 
     1) รายวิชา 513 707 เทคโนโลยีสารสนเทศในเคมี สัมพันธ์กับ PLO6 และ PLO7 
หรือไม่  
     2) รายวิชาดังต่อไปนี สัมพันธ์กับ PLO4 และ PLO6 หรือไม ่ 
      รายวิชา 513 831 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 1  
      รายวิชา 513 832 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 2  
      รายวิชา 513 833 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห์ 3 
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      รายวิชา 513 841 เรื่องคัดเฉพาะทางชีวเคมี 1 
      รายวิชา 513 851 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย์ 1 
     3.4.3 ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ นปีการศึกษา ที่ประชุม
ตั งข้อสังเกตว่าข้อความที่ปรากฏเป็นกระบวนการเรียน เสนอทบทวนการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชั นปีอีกครั ง 
โดยสรุปเป็นประเด็นให้ชัดเจนว่าแต่ละชั นปี นักศึกษาต้องได้ความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะใด ในแต่ละชั นปี 
   3.5 หมวดวที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
    ข้อ 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร....” เป็น “การวัดผลและการ
ประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร....” 
   3.6 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
    3.6.1 ข้อ 1 การก้ากับมาตรฐาน บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....ส้าหรับการ
เรียนการสอนระดับชั นบัณฑิตศึกษา....” เป็น “....ส้าหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา....” และบรรทัดที่ 7 
ให้ตัดข้อความที่พิมพ์เกินจาก “.....รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ้าหลักสูตร.....” เป็น  “.....รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร.....” 
    3.6.2 ข้อ 4 อาจารย์ ข้อ 4.2 การรับอาจารย์ใหม่และการเตรียมการส้าหรับอาจารย์ใหม่ 
บรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “....เพ่ือให้สอดคล้องกับการต้องการของตลาดงานวิจัย” เป็น “....เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานวิจัย” 
   3.7 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
    3.7.1 อาจารย์ล้าดับที่ 8 หัวข้อ Proceedings ผลงานล้าดับที่ 1 ให้ตรวจสอบวันที่ที่ระบุ 
“Novermber 27-29, 2016” ว่าถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับการระบุปีที่ท้ายชื่อเจ้าของผลงานที่ระบุ
เป็น (2018) 
    3.7.2 อาจารย์ล้าดับที่ 11  
     1)  บรรทัดแรก ให้ปรับแก้ข้อความที่พิมพ์เกินก่อน ชื่อ - นามสกุล ออก  
     2)  หัวข้อบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ผลงานล้าดับที่ 3 บรรทัดแรก ให้
ปรับแก้ข้อความจาก “....D. And Chanearm,……” เป็น “....D. and Chanearm,……” 
     3)  หัวข้อ Proceedings ผลงานล้าดับที่ 1 บรรทัดที่ 1 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“....A. And Mantim,…..” เป็น “....A. and Mantim,…..” และผลงานล้าดับที่ 2 บรรทัดที่ 1 ให้ปรับแก้ข้อความ
จาก “....N. And Chaneam,….” เป็น “....N. and Chaneam,….” 



8 
 

   3.8 ภาคผนวก ค รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
    3.8.1 ให้ตรวจสอบข้อมูลปี 2559 ในตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ้านวน
นักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องตรงกันกับตารางข้อมูลนักศึกษา และ
ผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
    3.8.2 ตารางข้อมูลนักศึกษา และผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี ให้เพ่ิมการระบุ
ข้อมูลในปีการศึกษา 2563 ด้วย 
   3.9 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
    3.9.1 รายวิชา 513 717 จลนศาสตร์และกลไกการเกิดปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย์  
(Kinetics and Mechanism in Inorganic Chemistry) 3(3-0-6) เสนอให้ปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
จาก “. . . .Temperature dependence of reaction rates…..” เป็น “. . . .Effect of temperature reaction 
rates…..” 
    3.8.2 รายวิชา 513 722 จลนศาสตร์เคมี (Chemical Kinetics) 2(2-0-4) เสนอให้
ปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษจาก “....Temperature dependence of reaction rate…..” เป็น “....
Effect of temperature reaction rates…..” 
    3.8.3 รายวิชา 513 724 เคมีไฟฟ้าส้าหรับเคมีฟิสิกัล (Electrochemistry for Physical 
Chemistry) 2(2-0-4) เสนอให้ปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษจาก “.. . .Electrochemical energy 
conversion. Industrial electrochemical processes.”  เป็ น  “ . . . .Electrochemical energy production. 
Electrochemistry in industrial processes.” 
    3.8.4 รายวิชา 513 742 ชีวเคมี (Biochemistry II) 3(3-0-6) เสนอให้ปรับแก้ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษจาก “.. . . , and metabolism of nucleic acid……” เป็น “.. . . , and metabolism of 
nucleic acids……” 
    3.8.5 รายวิชา 513 743 เทคนิคในการวิจัยทางชีวเคมี (Techniques in Biochemical 
Research) 3(2-3-4) เสนอให้ปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทยจาก “หลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธี
และเครื่องมือในการศึกษาวิจัยทางชีวเคมี....” เป็น “หลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีและเครื่องมือใน
การศึกษาและวิจัยทางชีวเคมี....” และค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอให้ปรับแก้จาก “Principles and 
practices related to methods and instrumentation used in biochemical research studies…..”  เ ป็ น 
“ Principles and practices related to methods and instrumentation used in the studies  and 
research in biochemical …..” 
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    3.8.6 รายวิชา 513 746 ชีวเคมีของเมมเบรน (Membrane Biochemistry) 2(2-0-4) 
เสนอให้ปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษจาก “....Membrane fusion and signal transduction across 
membranes.” เป็น “....Membrane fusion, and signal transduction across membranes.” 
    3.8.7 รายวิชา 513 747 ชีวเคมีของพืช (Plant Biochemistry) 2(2-0-4) เสนอให้
ปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทยจาก “....การสังเคราะห์แสง....” เป็น “....การสังเคราะห์ด้วยแสง....” 
    3.8.8 รายวิชา 513 749 เทคโนโลยีของเอนไซม์ (Enzyme Technology) 2(2-0-4) 
เสนอให้ปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษจาก “....Applications of enzymes in industry, medicine 
and agriculture.” เป็น “....Applications of enzymes in industry, medicine, and agriculture.” 
    3.8.9 รายวิชา 513 752 สเปกโทรสโกปีขั นสูงในเคมีอินทรีย์ (Advanced Organic 
Spectroscopy) 3(3-0-6) เสนอให้ปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษจาก “Current advances in infrared, 
nuclear magnetic resonance spectroscopies and mass spectrometry for the elucidation of organic 
structures.”  เป็ น  “Current advances in infrared, nuclear magnetic resonance spectroscopies and 
mass spectrometry for the elucidation of the structures organic compound.” 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และ 
สภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 4.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื อหาสาระที่ควรปรากฏอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย โดยเสนอให้หลักสูตร
เพ่ิมเนื อหา หรือเพ่ิมรายวิชาที่มีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม การ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นต้น และเสนอให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module)  
  2. ตารางที่ 1 ความต้องการจ้าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ needs/Input)   
   ตาราง Stakeholders/Input ล้าดับที่ 12 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning 
Skills) ตารางช่อง รายละเอียดความต้องการจ้าเป็น (Stakeholders’ needs/Requirements) ที่ประชุมเสนอให้
ทบวนและปรับแก้การระบุเนื อหา โดยควรระบุว่าทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning Skills) ใดที่ 
Stakeholders ต้องการ 
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  3.  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
   3.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 9 ชื่อ นามสกุล เลขประจ้าตัวประชาชน ต้าแหน่งและคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ล้าดับที่ 9.3 ให้ปรับต้าแหน่งจาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เป็น 
“รองศาสตราจารย์” ทั งนี  ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏชื่ออาจารย์ 
   3.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
    3.2.1 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ข้อ 1.3.1 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     3.2.1.1 ข้อย่อยที่ 1) เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มี
ความรู้ความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
บุคลากรต้องมีความสามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบททาง
เศรษฐกิจและสังคมทั งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้ ทีป่ระชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความเป็น 
      “1) เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ความ
เข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม” 
      ทั งนี  ที่ประชุมเสนอให้น้าข้อความว่า “บุคลากรต้องมีความสามารถ
บูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมทั งใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้” ไปผนวกรวมกับข้อย่อยท่ี 3) 
     3.2.1.2 ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการเรียงล้าดับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ
ย่อยที่ 2) เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม และมี
ทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็น ข้อย่อยที่ 1)  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เรียงล้าดับ PLOs ทั งนี  ให้ปรับแก้ข้อมูลในข้อ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ให้สอดคล้องกันด้วย 
    3.2.2 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) PLOs ที่ประชุมตั งข้อสังเกต ดังนี  
     3.2.2.1 เนื อความของ PLOs ยังไม่ปรากฏเนื อหาเกี่ยวกับการวิจัย ทั งนี  เสนอ
ให้ทบทวนเพิ่มข้อมูล 
     3.2.2.2 PLO1 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้ านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ระบุระดับขั นของการเรียนรู้เป็น “Ap” ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวนว่าระดับขั นที่ถูกต้องตาม
ความต้องการของหลักสูตร คือที่ระดับ “U” หรือ “Ap”  
     3.2.2.3 PLO8 สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมการระบุ 
เครื่องหมาย  ในตารางช่อง Affective Domain (Attitude)  
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    3.2.3 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  
     ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 2  
     “2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
ทางวิชาการ ภายในระยะเวลา 5 ปี”  
     และล้าดับที่ 3  
     “3. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงานผ่านความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ภายในระยะเวลา 5 ปี”  
     ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนปรับลดระยะเวลาที่ก้าหนด “ภายในระยะเวลา 5 ปี” 
ทั งนี  อาจระบุเป็น “ภายในระยะเวลา 2 ปี” 
   3.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
    3.3.1 ข้อ 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อย่อยที่ 2.2.1 และข้อย่อยที่ 2.2.2 ให้
ปรับแก้ค้าว่า “ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เป็น “ส้านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 
    3.3.2 ข้อ 5 ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย ข้อ 5.3 ช่วงเวลา หลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 ให้ตรวจสอบและปรับแก้ช่วงเวลาที่ระบุจาก “ชั นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 2 ภาค
การศึกษาที่ 2” เป็น “ชั นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2” เพ่ือให้สอดคล้องกับที่ปรากฏใน
ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
   3.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
    3.4.1 ข้อ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) PLO3 ค้นคว้าและ
ติดตามองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง  ตารางช่องกลยุทธ์ส้าหรับวิธีการวัดและ
ประเมินผล ข้อย่อยล้าดับที่ “3 ประเมินจากการสอบ หรือการสังเกตพฤติกรรมในการท้างาน” ให้ปรับแก้ล้าดับข้อ
ย่อยเป็น “2 ประเมินจากการสอบ หรือการสังเกตพฤติกรรมในการท้างาน” 
    3.4.2 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program Learning Outcomes  
     3.4.2.1 รายวิชา 516 637 เรื่องคัดเฉพาะทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ประชุม
เสนอให้พิจารณาทบทวนควรระบุความรับผิดชอบเพ่ิมเติมใน PLO5 PLO6 PLO7 และ PLO8 ด้วยหรือไม่ 
     3.4.2.2 รายวิชา 516 640 วิทยานิพนธ์ รายวิชา 516 641 วิทยานิพนธ์ และ
รายวิชา 516 642 การค้นคว้าอิสระ ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวนควรระบุความรับผิดชอบเพ่ิมเติมใน PLO5 
และ PLO8 ด้วยหรือไม่ 
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    3.4.3 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning 
Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล้าดับชั นปี) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 รายวิชา 516 606 การจัดการ
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 2 ให้ปรับแก้จ้านวนหน่วยกิตจาก “2(0-4-6)” เป็น 2(0-4-2)” 
   3.5 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
    3.5.1 หัวข้อผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ทุกท่าน ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ ระยะ
กั นหน้า การย่อหน้า และการพิมพ์ชื่อหัวข้อ ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย และให้สอดคล้องตรงกันทุกท่าน 
    3.5.2 อาจารย์ล้าดับที่ 7 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings 
ผลงานล้าดับที่ 1 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรหนาจาก “Kongyoo, W., Sazali, M. Z. Z., Ratasuk, N., 
& Sunthong, D. (2019).” เป็น “Kongyoo, W., Sazali, M. Z. Z., Ratasuk, N., & Sunthong, D. (2019).” 
    3.5.3 อาจารย์ล้าดับที่ 10 หัวข้อ “ต้าแหน่งวิชาการ” ให้ปรับแก้เป็น “ต้าแหน่งทาง
วิชาการ” 
    3.5.4 ข้อมูลประวัติอาจารย์พิเศษ  
     3.5.4.1 ผลงานทางวิชาการ (ที่ตี พิมพ์ในรอบห้าปี )  ชุดวิชามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนผลงานที่ระบุ ว่ามีคณะกรรมการ หรือผู้เชี่ยวชาญ peer review 
หรือไม่  กรณีที่ ไม่ปรากฏการ peer review ให้ตัดผลงานออก และให้ปรับแก้รูปแบบการระบุข้ อมูล 
โดยเสนอให้จัดกลุ่มหน่วยการเรียนรู้รวมกันอย่างน้อย 5 หน่วยขึ นไป เนื่องจากการระบุชุดวิชาเพียง 1 หน่วย ไม่
สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการจ้านวน 1 ผลงานได้ 
     3.5.4.2 บทความทางวิชาการ ล้าดับที่  2 ให้ตรวจสอบข้อความที่ระบุว่า 
“Number 143 (2017, 5)” ว่าถูกต้องหรือไม่ 
     3.5.4.3 บทความทางวิชาการ ล้าดับที่ 3 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จาก 
“ฉบับที่ 2 ปี ที่ 32 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560. (TCI กลุ่ม 1) หน้า 27-40.” เป็น “ปีที่ 32, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2560): 27-40. (TCI กลุ่ม 1)” 
   3.6 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ้านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง 
และผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
    หัวข้อ “ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ้านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และ
ผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี” ให้ปรับแก้ระยะเวลาที่ระบุจาก “6 ปี” เป็น “5 ปี” 
   3.7 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 
Outcomes : CLOs) 
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    3.7.1 รายวิชา 516 642 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต ให้ตรวจสอบและ
ปรับแก้ชื่อรายวิชาเป็น “การค้นคว้าอิสระ” ทั งนี  ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏในตาราง 
    3.7.2 PLO2 น้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาใช้แก้ปัญหาในภาคส่วนต่าง ๆ ให้
ปรับแก้เนื อความเป็น “PLO2 น้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาใช้แก้ปัญหาในภาคส่วนต่าง ๆ ได”้  
   3.8 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
    3.8.1 รายวิชา 516 603 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) และรายวิชา 516 604 
สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1)  ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้เป็นดังนี  
     “Literature review. Presentation on topics of interest in environmental 
science and environmental ethics.” 
    3.8.2 รายวิชา 516 605 การจัดการโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 1 (Environmental 
Project Management I) 2(0-4-2) และรายวิ ช า  516  606 การจั ดการ โคร งการด้ านสิ่ ง แ วดล้ อม  2 
(Environmental Project Management II) 2(0-4-2) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้
จาก “...... in an area and suggestion of approaches to solve the problems.” เป็น “...... in an area, 
and suggestion of approaches to solve the problems.” 
    3.8.3 รายวิชา 516 612 เคมีสิ่งแวดล้อมทางน ้า (Aquatic Environmental Chemistry) 
3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการแปลค้าว่า “Fate” ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยอาจระบุเป็น “การ
แปรสภาพ” แทนการระบุค้าว่า “เฟท” ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้สอดคล้องกันทุกแห่งที่ปรากฏค้าดังกล่าว 
    3.8.4 รายวิชา 516 622 มลพิษทางอากาศและการควบคุม (Air Pollution and 
Control) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก “Air pollution management 
and control laws.  Principle and method of air pollution prevention, . . . . . . ”  เ ป็ น  “Air pollution 
management and control laws.  Principles and methods of air pollution prevention, ......” 
    3.8.5   รายวิชา 516 623  เทคโนโลยีมูลฝอยและของเสีย อันตราย  (Solid and 
Hazardous Waste Technology) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้รูปแบบการ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอน จากเครื่องหมาย “,” (comma) เป็นเครื่องหมาย “.” (full stop) ดังนี  
     “Definitions and classifications of solid and hazardous wastes. Sources 
and compositions. Storage. Collection. Transportation. Treatment and landfill. Laws and regulations.” 
    3.8.6 รายวิชา 516 626 การฟ้ืนฟูพื นที่ปนเปื้อน (Contaminated Site Remediation) 
3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก “...... เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูพื นที่ปนเปื้อน” เป็น 
“...... เทคโนโลยีการฟ้ืนฟสู้าหรับพื นที่ปนเปื้อน”  
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     และค้าอธิบายรายวิชาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “...... Fate, transport, and 
risk assessment of hazardous contaminants in soil and groundwater. Contaminated remediation 
technologies.” เป็น “...... Fate, transportion, and risk assessment of hazardous contaminants in soil 
and groundwater. Remediation technologies for Contaminated areas.” 
    3.8.7 รายวิชา 516 630 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั นก้าวหน้า (Advanced 
Environmental Impact Assessment) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 
“Morality of environmentalist. Thai and international laws ......” เป็น “Ethics for environmentalists. 
Thai and international laws ......” 
    3.8.8 รายวิชา 516 631 การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมเชิงสุขภาพ 
(Environmental Health Impact and Risk Assessment) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอ
ให้ปรับแก้จาก “Morality of environmentalist. ......” เป็น “Ethics for environmentalists. ......” 
    3.8.9 รายวิชา 516 632 การประเมินสิ่ งแวดล้อมเชิ งยุทธศาสตร์  (Strategic 
Environmental Assessment) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 
“Morality of environmentalist. ......” เป็น “Ethics for environmentalists. ......” 
    3.8.10 รายวิชา 516 635  การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการ  (Life Cycle 
Assessment and Management) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 
“Concept and framework of Life Cycle Assessment (LCA). Choices of impact assessment method.  
......” เป็น “Concept and framework of Life Cycle Assessment (LCA). Choices of impact assessment 
methods.  ......” 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและสภา
วิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 4.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. คณะกรรมการ ให้ผู้แทนหลักสูตรชี แจงหลักการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ว่าหลักสูตรมีการปรับปรุงแก้ไขจากหลักสูตรเดิม
อย่างไร  
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   ในการนี  ผู้แทนหลักสูตรชี แจงว่าการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       
สัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดังนี  
   1) ได้มีการปรับปรุงแผนของหลักสูตร จากเดิมที่มีแผนการศึกษาเดียว คือ เน้นให้นักศึกษาท้า      
จุลนิพนธ์ โดยปรับเพ่ิมแผนหลักสูตรเป็น 3 แผน ซึ่งเน้นให้นักศึกษาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ น ดังนี  
    แผนที่ 1 สหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติ 2 ภาคการศึกษา คือ ชั นปีที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 1 และชั นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกไปฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการเดียว 
หรือหลายสถานประกอบการก็ได้ 
    แผนที่ 2 จุลนิพนธ์ โดยให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติในชั นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และให้ท้า          
จุลนิพนธ์ในชั นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
    แผนที่ 3 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ โดยให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติ 2 ภาคการศึกษา        
คล้ายกับแผนที่ 1 แต่แยกชั นปีที่ไปฝึกปฏิบัติงาน คือ ชั นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 และชั นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
   2) ในวิชาชีพเลือก จ้านวน 12 หน่วยกิต มีการจัดเป็นกลุ่มรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาเลือกเรียน
ตามความสนใจ โดยเน้นการลงพื นที่ การบูรณาการในชุมชน อาทิ การผลิตแพะ การเลี ยงโคนม/โคเนื อ การเพาะ
สัตว์ปีก    เช่น เป็ด นกกระทา เป็นต้น 
   3) หลักสูตรได้ส้ารวจความต้องการจ้าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มที่ส้าคัญ อาทิ 
ผู้ประกอบการ และได้น้ามาหลอมรวม ปรับปรุง และพัฒนาเป็นรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร โดยการเพ่ิมจ้านวน
รายวิชาฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ จะส่งผลให้นักศึกษาในหลักสูตรมีภาวะการจ้างงานจากนายจ้าง
ทันทีภายหลังส้าเร็จการศึกษา 
  2. คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื อหาสาระที่ควรปรากฏอยู่ในหลักสูตรวิ ทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรว่า ควรมี
รายวิชาที่เก่ียวข้องกับเรื่องของกฎหมาย เรื่องของ พ.ร.บ. ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยอาจคาดการณ์ถึงอนาคตอีก 5 ปี
ข้างหน้าด้วย ว่ามีรายวิชาใดที่จ้าเป็นอย่างยิ่ง อาทิ 1) อาหาร 2) การเกษตร 3) การแพทย์ และ 4) การท่องเที่ยว  
และเนื อหาที่ควรปรากฏในรายวิชาทางสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีดังนี  
     1) การปรับปรุงพันธุ์ 
   2) ปัจจัยการผลิต 
   3) กระบวนการผลิต 
   4) การแปรรูป 
   5) เศรษฐศาสตร์ 
   6) การบริหารจัดการ 
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  3. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน รายการที่ 
5. จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมการระบุจุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ น 
อาทิ การออกแบบหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีการการท้าจุลนิพนธ์ มีการศึกษาในรายวิชาที่เป็น Area Based และ 
Problem Based เป็นต้น และให้เพ่ิมการระบุข้อมูลจุดเด่นของการเทียบเคียงหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันทั งหลักสูตร
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร และหลักสูตรภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย 
  4. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
   4.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ภาษาไทย” เป็น 
“ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ”  
   4.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
    4.2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 1 ตารางช่องหลักฐาน/ตัวบ่งชี  ข้อย่อยที่ 
3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ย
ระดับ 3.51 จากระดับ 5” เป็น “รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต” 
    4.2.2 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 2 – 4 ตารางช่องแผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง ให้ทบทวนการระบุระยะเวลาว่า “ภายในระยะเวลา 5 ปี” โดยให้ปรับลดระยะเวลาเป็น “ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี” หรือ “ภายในระยะเวลา 3 ปี” 
   4.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
    4.3.1 ข้อ 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อย่อยที่ 2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก้าหนด ให้ปรับแก้เป็น “2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ภาคผนวก ก)” 
    4.3.2 ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา  
      4.3.2.1 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร ซึ่ง
ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก้าหนดว่าหลักสูตรในระดับปริญญาตรีต้องมี
รายวิชาทางด้านภาษาอังกฤษ จ้านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ซึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาเรียน จ้านวน 6 หน่วยกิต ยังขาดอีก 6 หน่วยกิตที่
แต่ละคณะวิชาต้องรับผิดชอบ 
       ในการนี  ผู้แทนหลักสูตรชี แจงว่ามีรายวิชา จ้านวน 2 รายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ คือ รายวิชา710 392 สัมมนา ที่ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสารภาษาอังกฤษ
เป็นหลัก และรายวิชา 710 102 ชีววิทยาทางสัตวศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าและน้าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ 
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       ทั งนี  เสนอให้เพ่ิมในค้าอธิบายรายวิชา ทั ง 2 รายวิชา ให้ชัดเจน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ และให้ทบทวนว่ารายวิชาที่กล่าวมาข้างต้น มีจ้านวน
หน่วยกิตครบ 6 หน่วยกิตหรือไม่  
      4.3.2.2 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาได้จากทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ถ้า
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก .....” ให้ตรวจสอบข้อความที่ระบุว่า “กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก” 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ทั งนี  ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
    4.3.3 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา แผนที่ 3 (การเรียนรู้ในสถานประกอบการ) ปีที่ 
4 ภาคการศึกษาที่ 1 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตรายวิชาที่ระบุทั ง 3 รายวิชา เป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนในชั นปีที่ 
3 หรือไม่ คือ รายวิชา 710 371 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการแปรรูปเชิงสร้างสรรค์  รายวิชา 710 372 
การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ และรายวิชา 710 381 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการฟาร์ม 
เนื่องจากเลขรหัสวิชาหลักแรกของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ระดับชั นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ 3 = ระดับ
การศึกษาปริญญาบัณฑิตชั นปีที่ 3  
    4.3.4 ข้อ 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม ข้อย่อยที่ 4.2 ช่วงเวลา 
และ   ข้อย่อยที่ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน ตารางช่องจ้านวนชั่วโมง ให้ปรับแก้การระบุข้อความจากภาค
การศึกษาและจ้านวนวันเป็นจ้านวนชั่วโมงทุกรายวิชา ทั งนี  เพ่ือให้ง่ายต่อการนับจ้านวนชั่วโมงปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และการบริหารจัดการ 
    4.3.5 ข้อ 5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย 
      4.3.5.1 ข้อย่อยที่ 5.1 ค้าอธิบายโดยย่อ ให้ปรับการระบุข้อมูลเป็นรายวิชาให้
ชัดเจน โดยอาจระบุแยกเป็นย่อหน้าหรือเป็นข้อย่อย 
      4.3.5.2 ข้อย่อยท่ี 5.3 ช่วงเวลา และข้อย่อยท่ี 5.4 จ้านวนหน่วยกิต ให้เพ่ิมการ
ระบุข้อมูลของรายวิชาให้ครบถ้วนตามที่ระบุในแผนการศึกษา 
  4.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
   4.4.1 หมวดวิชาเฉพาะ ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ให้ปรับแก้ชื่อเป็น “ตาราง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ” และให้ทบทวนเนื อความของ PLOs ให้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสัมพันธ์
กับ TQF ในภาพรวมอีกครั ง ยกตัวอย่างเช่น PLO19 แสดงวิธีการสื่อสารวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์ควบคู่กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ระบุว่าสอดคล้องกับ TQF ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อย่อยที่ 4 แต่เนื อความใน PLO19 ไม่ปรากฏชัดเจนว่าสัมพันธ์กับสามารถใช้
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ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และเหมาะสม ทั งนี  ให้
ทบทวนทั งหมดทุก PLOs อีกครั ง 
   4.4.2 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตในหน้า 111 ผลการเรียนรู้ในตาราง (หมวดวิชาเฉพาะ)             
มีความหมายดังนี  ข้อ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อย่อยที่ 
5.4 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั งภาษาพูดและภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และ
เหมาะสม ไม่ปรากฏความสัมพันธ์กับ PLOs ใดเลย ทั งนี  เสนอให้ทบทวน 
   4.4.3 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning 
Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล้าดับชั น
ปี) ชั นปีที่ 4 รายวิชา 710 487 จุลนิพนธ์ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนว่าสัมพันธ์กับ PLO21 ด้วยหรือไม่ หากสัมพันธ์
ให้เพ่ิมการระบุระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยว่าเป็น “Ap” หรือ “At” และให้เพ่ิมข้อมูลในตารางแสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) และภาคผนวก ฉ ตาราง
แสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) 
กับผลลัพธ์การเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) ด้วย 
  4.5 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
   4.5.1 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) ของ
อาจารย์ทุกท่าน โดยให้พิมพ์เป็นรูปแบบเดียวกันให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
   4.5.2 อาจารย์ล้ าดับที่  4 ผลงานทางวิชาการ (ที่ตี พิมพ์ในรอบห้าปี )  หัวข้อ 
Proceedings ผลลงานล้าดับที่ 1 ที่ระบุว่า “..... ใน วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 48 (ฉบับพิเศษ 1): 621-627.”         
ให้ตรวจสอบประเภทของผลงานว่าที่ถูกต้องเป็นบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการหรือไม่ ทั งนี  ให้ตรวจสอบว่า 
“วารสารแก่นเกษตร” สามารถยื่นขอต้าแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่ 
  4.6 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 
Outcomes : CLOs) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าเนื อความของ CLOs ในบางรายวิชาตอบโจทย์ PLOs ไม่ชัดเจน อาทิ  
   PLO20 แสดงออกถึงภาวะผู้น้า ผู้ตาม การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน
     รายวิชา 710 391 ฝึกประสบการณ์ 2  1(0-3-0)   
         CLO2  สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการการเลี ยงสัตว์ได้  
     CLO3  สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ได้ 
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   PLO21 แสดงออกถึงความเป็นผู้มีจริยธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
    710 395 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 1 6(0-18-0)   
     CLO1  สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานใน
สถานประกอบการนั นได้     
    710 491 สหกิจศึกษา 1  9(0-27-0)   
        CLO1  สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานใน
สถานประกอบการนั นได้     
    710 492 สหกิจศึกษา 2   9(0-27-0)   
         CLO1  สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานใน
สถานประกอบการนั นได้    
    710 493 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2 6(0-18-0)   
        CLO1  สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานใน
สถานประกอบการนั นได ้
   ทั งนี  ให้ทบทวนทั งหมดทุก PLOs ในภาพรวมอีกครั ง 
  4.7 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
   4.7.1 รายวิชา 710 111 กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี ยง (Anatomy of Domestic 
Animals) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Size, shape, structure and 
position of organs in animal; . . . . .” เป็น “Size, shape, structure and position of organs in animals; 
.....” 
   4.7.2 รายวิชา 710 131 การสร้างมโนทัศน์ทางการผลิตสัตว์ในเชิงอุตสาหกรรม 
(Conceptualization in Industrial Animal Production) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้
ปรับแก้ข้อความจาก “Field trip required.” เป็น “Field trips required.” 
   4.7.3 รายวิชา 710 132 กฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับสัตว์ (Animal Laws 
and Ethics) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... civil and commercial 
law for livestock and companion animals business; . . . . .” เป็น “.. . . . civil and commercial law for 
livestock and companion animal business; .....” 
   4.7.4 รายวิชา 710 221 โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition) 3(3-0-6) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... nutrient requirement of monogastric animal and 
ruminant; .....” เป็น “..... nutrient requirement of monogastric animals and ruminants; .....” 
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   4.7.5 รายวิชา 710 222 อาหารสัตว์ (Animal Feed) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... and storage; alternative raw material choices; .....” เป็น 
“..... and storage; alternative raw materials choices; .....” 
   4.7.6 รายวิชา 710 232 จุลชีววิทยาทางสัตวศาสตร์ (Microbiology for Animal 
Sciences) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Knowledge and skills 
necessary to perform microbiology functions, . . . . . ”  เ ป็ น  “Knowledge and skills necessary to 
perform microbiological functions, .....” 
   4.7.7 รายวิชา 710 251 การผลิตและการจัดการสุกร (Swine Production and 
Management) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Field trip required.” 
เป็น “Field trips required.” 
   4.7.8 รายวิชา 710 331 พฤติกรรมและการจับบังคับสัตว์  (Animal Behavior and 
Handling) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Field trip required.” เป็น 
“Field trips required.” 
   4.7.9 รายวิชา 710 354 การผลิตโคเนื อคุณภาพ (Quality Beef Production)        
3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Field trip required.” เป็น “Field trips 
required.” 
   4.7.10 รายวิชา 170 355 การจัดการสุขภาพโคเนื อคุณภาพ (Health Management 
of Quality Beef) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Field trip required.” 
เป็น “Field trips required.” 
   4.7.11 รายวิชา 710 358 การผลิตน ้านมคุณภาพและผลิตภัณฑ์นม (Quality Milk 
Production and Milk Products) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Field 
trip required.” เป็น “Field trips required.” 
   4.7.12 รายวิชา 710 364 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การผลิต และการเพาะ
ขยายพันธุ์สัตว์ป่า  (Breeds Diversity, Production, and Reproduction of Wildlife) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Field trip required.” เป็น “Field trips required.” 
   4.7.13 รายวิชา 710 384 ข้อมูลและการจัดการข้อมูลเพ่ือการผลิตปศุสัตว์ (Data and 
Data Management for Livestock Production) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้
ข้อความจาก “..... good properties of data; .....” เป็น “..... properties of good data; .....” 
   4.7.14 รายวิชา 710 387 เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์ (Feed Manufacturing 
Technology) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... principles and 



21 
 

method for mixing; ..... drying and feeding; ..... waste management in animal feed factories.” เป็น 
“..... principles and methods for mixing; ..... drying and cooling; ..... waste management in animal 
feed factories; system for quality control and insurance.” 
   4.7.15 รายวิชา 710 389 วัตถุดิบอาหารสัตว์และเทคโนโลยีวัตถุดิบอาหารสัตว์ (Raw 
Material and Raw Material Technology) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความ
จาก “. . . . .  function of each nutrient in monogastric animal; . . . . . computer programs and statistic 
analysis.” เป็น “..... function of each nutrient in monogastric animals; ..... computer programs and 
statistical analysis.” 
   4.7.16 รายวิชา 710 451 โปรแกรมสุขภาพแพะ (Goat Health Program) 3(2-3-4) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Field trip required.” เป็น “Field trips 
required.” 
   4.7.17 รายวิชา 710 453 เนื อโคและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (Beef and 
Meat Processing for Value Addition) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“Field trip required.” เป็น “Field trips required.” 
   4.7.18 รายวิชา 710 454 การตลาดโคเนื อคุณภาพและธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื อ (Quality 
Beef Cattle Market and Beef Product Business) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้
ข้อความจาก “Field trip required.” เป็น “Field trips required.” 
   4.7.19 รายวิชา 710 455 การเป็นผู้ประกอบการผลิตโคเนื อคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์
เนื อคุณภาพ (Entrepreneurship for Quality Beef Production and Products) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Field trip required.” เป็น “Field trips required.” 
   4.7.20 รายวิชา 710 458 โรคและการสุขาภิบาลในฟาร์มสุกร  (Diseases and 
Sanitation in Pig Farm)  3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Field trip 
required.” เป็น “Field trips required.” 
   4.7.21 รายวิชา 710 463 โรคสัตว์ป่าและสวัสดิภาพสัตว์ (Wildlife Diseases and 
Animal Welfare) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Field trip 
required.” เป็น “Field trips required.” 
   4.7.22 รายวิชา 710 464 การจัดการและการแปรรูปสัตว์ป่า (Management and 
Processing of Wildlife) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Field trip 
required.” เป็น “Field trips required.” 
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   4.7.23 รายวิชา 710 487 จุลนิพนธ์ (Senior Project) 3(0-9-0) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Individual research on topics of interest in animal sciences 
and presentation of the research in conference-format.”  เ ป็ น  “ Individual research on topics of 
interest in animal sciences and presentation of the research in a conference-format.” 
   4.7.24 รายวิชา 710 488 ระบบคุณภาพในโรงงานอาหารสัตว์ (Quality System in 
Feed Mill) 3(2-3-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... traceability and 
complains; .....” เป็น “..... traceability and complaints; .....” 
   4.7.25 รายวิชา 710 491 สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I) 9(0-27-0) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “A minimum of one semester internship and 
research together with oral presentation and written report after a completion of the internship.” 
เป็น “A minimum of one semester internship and research together with an oral presentation and 
a written report after a completion of the internship.” 
   4.7.26 รายวิชา 710 493 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ 2 (Work Integrated 
Learning II) 6(0-18-0) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “A minimum of one 
semester internship and research together with oral presentation and written report after a 
completion of the internship.” เป็น “A minimum of one semester internship and research together 
with an oral presentation and a written report after a completion of the internship.” 
   ทั งนี ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏค้าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกันด้วย 
  ให้เสนอคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
 
         นางสาววิลาวรรณ พิชัย 
         นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 
         นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


