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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั งนี เป็นการประชุมครั งแรกของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบชุดใหม่ ทั งนี  ได้กล่าวขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน รวมถึง
รองศาสตราจารย์ชินศักดิ์  ตัณฑิกุล และรองศาสตราจารย์สุธี  คุณาวิชยานนท์ ซึ่งมิได้อยู่ในคณะกรรมการ
กลั่นกรองชุดนี แล้ว ที่ได้ร่วมกันพิจารณาหลักสูตรมาโดยตลอด 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 

 4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั งที่ 12/2562 เมื่อวันที่           
24 ธันวาคม 2562 แล้ว 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี 

 1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ข้อ 10. ความเป็นไปได้ในการออกแบบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (หรือการ

ค้นคว้าอิสระ/การศึกษาเอกเทศ) ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับปัญหาของประเทศหรือมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ 

บรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... ท้าวิจัยในหัวข้อที่ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 

.....” เป็น “..... ท้าวิจัยในหัวข้อที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว .....” 

 2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

  2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

    2.1.1 ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ข้อย่อยที่ 8.4     

นักผลิตสื่อที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรม ที่ประชุมเสนอให้ขยายความในเนื อหาและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนให้ชัดเจน 

    2.1.2 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ บรรทัดที่ 11 ให้ปรับแก้

ข้อความจาก “..... ภายหลังประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั งแต่ปี พ.ศ. 2558 .....” เป็น “..... 
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ตั งแต่การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2563  .....” 

  2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

    2.2.1 ข้อ 1.1 ปรัชญา ที่ประชุมเสนอให้ตัดข้อความว่า “ปรัชญาของหลักสูตร 

ตั งอยู่บนพื นฐาน .....” ออก 

    2.2.2 ข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อย่อยที่ 3) ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิด

จาก “วิพาก์วิจารณ์” เป็น “วิพากษ์วิจารณ์” 

    2.2.3 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes) PLOs 

      2.2.3.1 หั วตารางช่อง Cognitive Domain (Knowledge) ให้ ปรับแก้

รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก “(Bloom’sTaxonomy(Revised) เป็น“(Bloom’s Taxomomy 

(Revised))” 

      2.2.3.2 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าการระบุเนื อความ PLOs ต้องชัดเจนและ

สอดคล้องเชื่อมโยงกับ TQF โดยในแต่ละ PLOs ไม่ควรมีเนื อความหลายประเด็นหรือหลายหัวข้ออยู่ใน PLOs 

เดียวกัน อาท ิ

       PLO1 อธิบายความหมาย และสามารถเปรียบเทียบทฤษฎีด้าน

แนวคิดในการออกแบบ หรือการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อมในอาคาร และสามารถน้าไปใช้ ตลอดจน

วิพากษ์วิจารณ์ได ้

       PLO4 สามารถสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและ

ผลงานทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้เป็นอย่างดีในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ทั งนี  ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวน แตก PLOs ที่มีหลาย

ประเด็นหรือหลายหัวข้อใน PLO เดียวกัน ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ น พร้อมทั งทบทวนการระบุ Level ในตารางช่อง 

Bloom’s Taxonomy (Revised) ให้เหมาะสมด้วย  

      2.2.3.3 ข้อ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ข้อย่อยท่ี 3.  ให้ปรับแก้ค้าที่ พิมพ์ผิดจาก   

“วิพาก์วิจารณ์” เป็น “วิพากษ์วิจารณ์” 

    ทั งนี  ภายหลังจากปรับแก้  PLOs แล้ว ให้ปรับแก้ทุกแห่ งที่ปรากฏ Program 

Learning Outcomes (PLOs) ในหมวดที่  4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  และ

ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 

ให้สอดคล้องกันด้วย   
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  2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

    2.3.1 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 1.1 และแบบ 2.2 ให้ปรับแก้

ข้อความจาก “(เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ นไป)” เป็น “(เกรดเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 3.50)” ทั งนี  เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ น 

    2.3.2 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อก้ากัดของนักศึกษาใน

ข้อ 2.3 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าควรระบุกลยุทธ์ให้ชัดเจนมากกว่านี หรือไม่ เนื่องจากการลงทะเบียนเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการเรียนเพ่ือผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษส้าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั น จึงอาจไม่ได้พัฒนา

ทักษะทางภาษาอังกฤษเฉพาะทางสถาปัตยกรรม ทั งนี  อาจเพ่ิมเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน

ชั นเรียน อาทิ การ Present หัวข้อวิทยานิพนธ์ในรายวิชาสัมมนา เป็นต้น 

    2.3.3 ข้อ 3.1.3.1 รหัสวิชา ข้อ 2. เลขสามหลักหลัง เลขตัวแรก 4 = ระดับ

ปริญญาโท สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้เลขรหัสรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยเริ่มต้นที่เลข 5  

    2.3.4 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา 

      2.3.4.1 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่ารายวิชาที่มีการศึกษานอกสถานที่ เป็น

รายวิชาของระดับปริญญาโททั งหมด ไม่มีรายวิชาของระดับปริญญาเอก ทั งนี  ที่ประชุมเสนอว่าในระดับ

ปริญญาเอกควรมีรายวิชาที่ระบุการศึกษานอกสถานที่เป็นของตนเอง โดยอาจเพ่ิมรายวิชาที่เรียนในภาคเรียน

ที่ 2 อาทิ รายวิชาสัมมนา เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการหลักสูตร    

      2.3.4.2 รายวิชา 261 715 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 

2  (Seminar in Energy and Environmental Conservation II) 3 (2 -2 -5 ) ชื่ อ รายวิช าภ าษาอังกฤษ           

ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์กั นหน้าให้ตรงกับชื่อรายวิชาภาษาไทย 

    2.3.5 ข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ล้าดับที่ 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. อภิรดี เกษมศุข ให้ตรวจสอบต้าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ว่าที่ถูกต้องเป็น “รองศาสตราจารย์ ดร.” 

หรือไม่ และอาจารย์ล้าดับที่ 8 อาจารย์ ดร. ศราวุธ เปรมใจ ให้ตรวจสอบต้าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ว่า

ที่ถูกต้องเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.” หรือไม ่

    2.3.6 ข้อ 5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย ข้อย่อยที่ 5.5 

การเตรียมการ ให้ปรับแก้รูปแบบการเรียงล้าดับข้อย่อยจาก 

      “(1) มีการแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญใน

ประเด็นที่นักศึกษาจะท้าวิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคล 

        (2) นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

โดยน้าเสนอผลงานวิจัย 1 หัวข้อต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ หรือโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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       (3) นักศึกษาต้องผ่านการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพน์ภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก้าหนด” 

      เป็น 

      “(1) นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

โดยน้าเสนอผลงานวิจัย 1 หัวข้อต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ หรือโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

       (2) นักศึกษาต้องผ่านการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพน์ภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก้าหนด 

        (3) มีการแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญใน

ประเด็นที่นักศึกษาจะท้าวิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคล” 

  2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

    2.4.1 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้           

จากหลั กสู ตรสู่ รายวิ ช า  (Curriculum Mapping) กั บ ผลลั พ ธ์การเรียนรู้ ที่ ค าดหวั งของหลั กสู ต ร                

Program Learning Outcomes : PLOs จ้าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล้าดับชั นปี) หน้า 50 และหน้า 52 

ให้ตรวจสอบรายวิชา 261 714 สัมมนาการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม 1 ตารางช่องผลลัพธ์การ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs ไม่ปรากฏความรับผิดชอบใน PLO4 ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในหน้า 

44 ทั งนี  ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 

    2.4.2 หน้า 54 ให้ตัดการระบุข้อมูลตารางรายวิชาเลือก ออก  

  2.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร หน้า 72 ข้อ 7. ตัวบ่งชี ผลการด้าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) ของหลักสูตรแบบ 1.1 และหน้า 74 เกณฑ์ประเมิน แบบ 1.1 ให้เพ่ิมตาราง

ดัชนีบ่งชี ผลการด้าเนินงานของปี 2567 ด้วย 

  2.6 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

    2.6.1 อาจารย์ล้าดับที่ 4 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าอาจารย์จะเกษียณอายุราชการ

ในปี พ.ศ. 2563 ทั งนี  เสนอให้ทบทวน 

    2.6.2 อาจารย์ล้าดับที่ 9 – 12  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลงานสร้างสรรค์ ให้ปรับแก้การ

ระบุชื่อผู้แต่งทีร่ะบุว่า “และคณะ.” โดยให้ระบุชื่อผู้แต่งให้ครบทุกท่าน 

  2.7 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ้านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา

จริง และผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี และผลการประเมินหลักสูตร หน้า 131 ตารางเปรียบเทียบแผนการ

รับนักศึกษากับจ้านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  ตารางช่องปีการศึกษา   
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ให้ปรับแก้ปีการศึกษาที่พิมพ์ผิดจาก “2652” เป็น “2562” และตารางช่องร้อยละ ให้ปรับแก้การระบุ

เครื่องหมาย “-” เป็นการระบุตัวเลขจ้านวนร้อยละให้ถูกต้อง 

  2.8 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course 

Learning Outcomes : CLOs) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าบาง CLOs ไม่ได้ระบุเนื อความเป็น Action Verb 

อาทิ รายวิชา 261 720 วิทยานิพนธ์ CLO3 สามารถระบุช่องว่างอธิบายหรือสร้างสรรค์ชุดความคิด ทฤษฎี 

หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางสถาปัตยกรรมได้ ทั งนี  เสนอให้ทบทวนอีกครั งในภาพรวม 

  2.9 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

    2.9.1 ให้ ตั ด ข้ อความว่ า  “รหั ส รายวิช า ชื่ อ ร ายวิช า จ้ านวนหน่ วยกิ ต              

(ชม. บรรยาย - ชม. ปฏิบัติ - ชม. ศึกษาด้วยตนเอง)” ออก 

    2.9.2 รายวิชา 261 431 สัมมนาสถาปัตยกรรม (Seminar in Architecture) 

3(3 -0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Discourse on 

contemporary Architecture, .....” เป็น “Seminar on contemporary Architecture, .....” 

    2.9.3 รายวิชา 261 434 ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงาน

สถาปัตยกรรม (Tectonic Theory, Architectural Datails and Materials) 3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาไทย

ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้เป็น “ศิลปะการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม” และที่ประชุม

เสนอให้ทบทวนการใช้ค้าว่า “Tectinic” แทนค้าว่าศิลปะ ว่าถูกต้องหรือไม่ 

 ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและ

ที่ประชุมสภาวิชาการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

บัณฑิตวิทยาลัย  

 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั งที่ 12/2562 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 แล้ว 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ดังนี    

 1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร  

  1.1 หน้าที่ 2 ตาราง 1.1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้ตัดออกทั งหมด 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่  หน้า 3 ข้อความว่า “ตาราง 1.2 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาใน

ระยะ 5 ปี” ให้ปรับแก้เป็น “แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี” 
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  1.2  ข้อ 7. การตลาดนักศึกษา ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลั กสูตร 

เพ่ือให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาในหลักสูตร  

 2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

  2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

    2.1.1 ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิม

อาชีพภูมิสถาปนิก 

    2.1.2  ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความ

จาก “.....ประชาคมอาเซียน.....” เป็น “.....ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.....” 

  2.2  หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

    2.2.1  ข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้เรียงล้าดับข้อย่อยใหม่

เป็นดังนี  

       “1) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมและ

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง สามารถสร้างทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน้าเสนอองค์ความรู้ใหม่     

ที่ได้จากการวิจัยขั นสูงอย่างเป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือ 

         2) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิ ตที่ มี จริยธรรมในด้านภู มิสถาปัตยกรรมเพ่ือ           

การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในอนาคต 

         3) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ซึ่งน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ

ด้านภูมิสถาปัตยกรรม” 

       ทั งนี ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏด้วย 

    2.2.2  ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes) PLOs ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าเนื อความ PLOs ต้องชัดเจนและสอดคล้องเชื่อมโยงกับ TQF  

ทั งนี ยังไม่ปรากฏเนื อความ PLOs ใด ที่สัมพันธ์กับ TQF ในด้านที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอให้ปรับ

เนื อ PLOs ให้ชัดเจนยิ่งขึ นหรืออาจเพิ่มอีก 1 PLOs ที่เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

    2.2.3  ข้อ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ช่องตารางวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ปรับแก้การ

เรียงล้าดับข้อย่อยใหม่ตามท่ีปรับแก้ในข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย 

  2.3  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร    

    2.3.1 ข้อ 1 ระบบการจัดการศึกษา ข้อย่อย 1.1 ระบบ บรรทัดที่  2 ข้อความ           

ที่ระบุว่า “ตามประกาศกระทรวงการศึกษาธิการ” ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้วต้องปรับแก้หรือไม่ ทั งนี ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ 
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         2.3.2  ข้อ 2.2 คุณสมบัติการศึกษา ข้อย่อย 2.2.1 คุณสมบัติการรับนักศึกษา

จ้าแนกตามแผนการศึกษา แบบ 2.2 ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม การออกแบบ

ชุมชนเมืองสถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลเรียนในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ยสะสม

ตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 3.5) ทั งนี  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ที่ประชุม            

ตั งข้อสังเกตว่า แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 มีการก้าหนดคุณสมบัติให้มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

ด้าเนินการให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ทั งนี เสนอให้พิจารณาทบทวน        

เพ่ิมคุณสมบัติดังกล่าวในแบบ 2.2 ด้วย 

     2.3.3 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าเป็นหลักสูตร

ใหม่ยังไม่มีนักศึกษา เสนอให้ปรับชื่อข้อจาก “ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า” เป็น “ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ น

ของนักศึกษาแรกเข้า” 

     2.3.4 ข้อ 2.5 งบประมาณตามแผน ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่างบประมาณรายจ่าย

สูงกว่ารายรับ ทั งนี เสนอให้ทบทวนอีกครั ง                

     2.3.5 ข้อ 2.7 ระบบการศึกษา ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่ามีการระบุระบบการศึกษา

แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต ทั งนี หลักสูตรต้องสามารถอธิบายได้ว่ามีการด้าเนินการอย่างไร เมื่อมีการตรวจ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

     2.3.6 หน้า 14 ข้อความว่า  

           “หมายเหตุ: 

            แบ บ  1 .1  แล ะ  แบ บ  1 .2  มี ก ารสอบ วั ด คุณ สม บั ติ  (Qualifying 

Examination) ปลายภาคการศึกษาท่ี 2 หรือก่อนการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

           แบ บ  2 .1  แล ะ  แบ บ  2 .2  มี ก ารสอบ วั ด คุณ สม บั ติ  (Qualifying 

Examination) ปลายภาคการศึกษาท่ี 3 หรือก่อนการลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์” 

         ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าระยะเวลาที่ระบุอาจล่าช้าไปหรือไม่ ทั งนี เสนอให้

ปรับเป็นตั งแต่ต้นภาคการศึกษาท่ี 2 และต้นภาคการศึกษาท่ี 3 ตามล้าดับ 

          อนึ่ง ข้อมูลหมายเหตุ ดังกล่าวสามารถตัดออกได้ เนื่องจากมีการก้าหนดไว้

แล้วในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรในหมวดที่ 5 การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบวัดคุณสมบัติ และ

การสอบประมวลความรู้ ข้อ 42 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

        2.3.7 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา  

      2.3.7.1 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยเรียงเลขรหัสรายวิชาจากน้อย      

ไปหามาก  

      2.3.7.2 รายวิชา 266 511 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Landscape Ecology and Sustainable Development)  3 (3 -0 -6 ) ค้ าอธิ บ ายรายวิ ช าภ าษ าไท ย            
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ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก “นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็น “นิเวศวิทยาภูมิทัศน์และ  

การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เนื่องจากเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโท หากปรับแก้ในเล่มปริญญาเอก      

ให้ปรับแก้ในเล่มปริญญาโทให้สอดคล้องกันด้วยโดยให้เสนอปรับ สมอ.08 มายังมหาวิทยาลัย     

      2.3.7.3 รายวิช า 266 612 สั มมนาระดับดุษฎี บัณ ฑิ ต  (Doctoral 

Seminar) 3(3-0-6) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าชื่อรายวิชาไม่ชัดเจน ทั งนี เสนอให้ทบทวน อาจปรับเป็น “สัมมนา

ภูมิสถาปัตยกรรมระดับดุษฎีบัณฑิต”    

            2.3.7.4  ที่ประชุมตั งข้อสั งเกตว่าไม่ปรากฏการศึกษานอกสถานที่           

ในรายวิชาระดับปริญญาเอก ทั งนี เสนอให้เพ่ิมการศึกษานอกสถานที่ในรายวิชาที่สอดคล้องเพ่ือความคล่องตัว

ในการบริหารจัดการหลักสูตร 

            2.3.7.5  ผู้แทนหลักสูตร ขอหารือที่ประชุมว่า รายวิชาที่เรียนร่วมกันกับ

หลักสูตรระดับปริญญาโท ทางหลักสูตรสามารถปรับเลขรหัสวิชา โดยชื่อรายวิชาและค้าอธิบายรายวิชายัง      

คงเดิมและขอปรับจ้านวนหน่วยกิตจาก 2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิตได้หรือไม่ 

                       ที่ ป ระชุ ม พิ จารณ าแล้ วหากมี การปรับหน่ วยกิ ตจาก เดิ ม               

2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต ชื่อรายวิชาและเนื อหารายวิชาต้องมีความเข็มข้นขึ นและแตกต่างจากรายวิชา    

ในระดับปริญญาโท  

      2.3.8 หน้า 32 ข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ล้าดับที่ 4 ตารางช่อง

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปีที่ส้าเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อประเทศจาก 

“AU” เป็น “Australia” 

     2.3.9  หน้า 34 ข้อ 5.5 การเตรียมการ ที่ประชุมเสนอให้เรียงล้าดับข้อย่อยใหม่ 

เป็น               “(1) นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

        (2) นักศึกษาต้องผ่านการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก้าหนด  

       (3) มีการแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่ งเป็นผู้ เชียวชาญ          

ในประเด็นที่นักศึกษาจะท้าวิทยานิพนธ์ เป็นรายบุคคล” 

   2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หน้า 41 ตาราง

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

จ้าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

ตารางช่อง รหัสวิชา/ชื่อวิชาให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยเรียงเลขรหัสวิชาจากน้อยไปหามาก 

   2.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา  ข้อ 7. ตัวบ่งชี การด้าเนินงาน (Key 

Performance Indicators) ตารางตัวบ่งชี ผลการด้าเนินงาน และตารางเกณฑ์ประเมิน ให้เพ่ิมข้อมูลปี 2567 
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เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแจ้งว่าให้ระบุข้อมูลจ้านวนปีตามรอบ

ระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรคือ 5 ปี  

   2.6  ภาคผนวก ฉ ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ โดยเรียง

เลขรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก 

 ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและ

สภาวิชาการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 

 

 

           นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 

           นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 

           นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

           นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย 

           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

   
  

 


