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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ประธานแนะน้าคณะกรรมการแกผู้แทนหลักสูตรทราบ 

 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาศิลปะและการ

ออกแบบ ครั งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยการเวียนเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบโดยมีแก้ไข ดังนี  

 วาระที่ 4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิต
วิทยาลัย หน้า 7 ข้อย่อยท่ี 2.1.1 ขอปรับแก้จาก  
 “ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมอาชีพ นักภูมิสถาปัตยกรรม”  
 เป็น 
 “ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมอาชีพ ภูมิสถาปนิก” 

 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563) 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 แล้ว 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
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  1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
   ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคตอน เครื่องหมาย “ๆ” (ไม่ยมก) โดยให้พิมพ์
เว้นวรรคก่อนและหลังเครื่องหมายหนึ่งวรรค ทั งนี ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏตลอดทั งเล่มหลักสูตร พร้อมทั ง
ตรวจสอบการพิมพ์ระยะกั นหน้ากั นหลังให้ตรงกันตลอดทั งเล่มหลักสูตรด้วย 
   1.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
    1.1.1 ข้อ 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร บรรทัดที่ 
2 ให้ระบุเพ่ิมข้อความเป็น “สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั งที่ 1/2563 วันที่ 28 มกราคม  
พ.ศ. 2563” 
    1.1.2 ข้อ 9 ชื่อ นามสกุล เลขประจ้าตัวประชาชน ต้าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อย่อย 9.2 ต้าแหน่ง ให้ปรับแก้จาก “อาจารย์” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ทั งนี ให้
ปรับแก้ในทุกแห่งที่ปรากฏ  
    1.1.3 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม บรรทัดที่ 4 ให้
ปรับแก้ข้อความจาก “....ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน.....” เป็น “....ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน.....” 
    1.1.4  ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้รูปแบบการ
พิมพ์เว้นวรรคตอนข้อความว่า “มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีวัตถุประสงค์ให้“ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั นน้าแห่งการ
สร้างสรรค์รวมทั งพันธกิจของมหาวิทยาลัย....” เป็น “มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีวัตถุประสงค์ให้ “ศิลปากรเป็น
มหาวิทยาลัยชั นน้าแห่งการสร้างสรรค์รวมทั งพันธกิจของมหาวิทยาลัย....” 
   1.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
    ข้อ 1.1 ปรัชญา เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม เน้นการท้าวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
...................ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการตีความข้อมูล และความเข้มแข็งของวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษา ” เป็น 
“สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม...................ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการตีความ
ข้อมูล” 
   1.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร  
    1.3.1 ข้อ 2.2.1 คุณสมบัติการรับนักศึกษาจ้าแนกตามแผนการศึกษา แบบ 1.1 ข้อย่อยที่ 
(2) และข้อย่อยท่ี (3) เพ่ือความชัดเจน เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  
     “(2) ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือด้าเนินการให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งที่พิมพ์ทางวิชาการ
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ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) อย่างน้อย 1 บทความ ทั งนี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ 
     (3)  ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอ่ืน โดยมีผลงานใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือด้าเนินการให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) อย่างน้อย 1 บทความ ทั งนี 
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ” 
     เป็น    
     “(2) ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือด้าเนินการให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งที่พิมพ์ทางวิชาการ
ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) อย่างน้อย 1 บทความ ทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั งนี ให้
อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ 
     (3)  ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอ่ืน โดยมีผลงานใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือด้าเนินการให้ผลงานได้รับการตี พิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) อย่างน้อย 1 บทความ ที่
ไมใ่ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั งนี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ” 
    1.3.2 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ที่ประชุมเสนอให้
ทบทวนเรื่องจ้านวนรับนักศึกษาว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยค้านึงถึงความคุ้มทุนของหลักสูตรด้วย 
    1.3.3 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า งบประมาณรายรับต่้ากว่า
งบประมาณรายจ่ายทุกปี ทั งนี เสนอให้ทบทวนจุดคุ้มทุนของหลักสูตร ทั งนี ให้หลักสูตรเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาก่อนเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
    1.3.4 ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา  
     1.3.4.1 หมวดวิชาพื นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ้านวน 3 หน่วยกิต และข้อ (1) แบบ 
1.1 มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาบังคับพื นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ้านวน 3 หน่วยกิต ให้ตัดข้อความว่า 
“วัดผลการศึกษาเป็น S (ผ่าน) หรือ U (ไม่ผ่าน)” ออก และให้ปรับแก้ข้อความหมายเหตุท้ายหน้าจาก “หมายเหตุ 
* = รายวิชาพื นฐานไม่นับหน่วยกิต” เป็น “หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U”  
     1.3.4.2 (2) แบบ 2.1 ข้อ 2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ให้
ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
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      1) รายวิชา 262 512 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย-อยุธยา 
(History of Architecture During Sukhothai and Ayutthaya Periods) 3(3-0-6) ใ ห้ ป รั บ แก้ ชื่ อ ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษเป็น (History of Architecture Buring Sukhothai and Ayutthaya Periods) 
      2) รายวิชา 262 513 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 
(History of Architecture During Rattanakosin Periods) 3(3-0-6) ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเป็น 
(History of Architecture Buring Rattanakosin Periods) 
      3) รายวิชา 262 531 สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 
–  รัชกาลที่  8  (New Architecture in Siam from the Reigns of Kings Rama IV to Rama VIII) 3(2-2-5) ที่
ประชุมตั งข้อสังเกตว่า ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษข้อความว่า “New Architecture” ไม่สอดคล้องกับชื่อรายวิชา
ภาษาไทยข้อความว่า “สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่” ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
      4) รายวิชา 262 538 การวินิจฉัยการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและ
อาคา รประวั ติ ศ า ส ต ร์  (Building Diagnostics and of Ancient Maonuments and Historic Buildings)         
3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้ปรับแก้เป็น “(Building Diagnostics  of Ancient Maonuments and 
Historic Buildings) 3(3-0-6) 
      5) รายวิชา 262 540 การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่ 
(Rehabilitation of Historic Buildings in New Scenario) 3(2-2-5) ประชุ มตั ง ข้ อสั ง เ กตว่ า  ชื่ อ ร ายวิ ช า
ภาษาอังกฤษข้อความว่า “New Scenario” ไม่สอดคล้องกับชื่อรายวิชาภาษาไทยข้อความว่า “ในบริบทใหม”่ ทั งนี 
เสนอใหท้บทวน 
      6) รายวิชา 262 632 การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย : 
ปรัชญาและการปฏิบัติ (Conservation of Architectural Heritage in Thailand: Philosophy and Practices) 
3(2-2-5) ชื่อรายวิชาที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบและปรับแก้การพิมพ์เว้นวรรคหน้าและหลังเครื่องหมาย “:” 
(colon) ให้เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกแห่งที่ปรากฏ 
      7) รายวิชา 262 543 ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Religion, Beilefs, and Culture Influenced on Architecture in 
Southeast Asia) 3(3-0-6) ให้ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ค้าว่า “Religion” ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
หน้า 25 ที่ระบุ “Religions” ทั งนี ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันในทุกแห่งที่ปรากฏ 
     อนึ่ง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าในกลุ่มวิชาอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน ควรมี
วิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย และเสนอให้เพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติในการอนุรักษ์ 
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    1.3.5 ค้าอธิบายรายวิชา ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
     1.3.5.1 รายวิชา 262 512 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย -อยุธยา 
(History of Architecture Buring Sukhothai and Ayutthaya Periods) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
เสนอให้ตัดข้อความว่า “เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเนื อหา และสาระในเชิงพัฒนาการของศิลปสถาปัตยกรรม
ไทยที่ครบถ้วนสมบูรณ”์ ออก  
     1.3.5.2 รายวิชา 262 513 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 
(History of Architecture Buring Rattanakosin Period) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้
ข้อความจาก “สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ตั งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 8 เพ่ือเข้าใจในคุณค่า
สุนทรียภาพและอุดมคติแห่งยุคสมัย.....” เป็น “สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ตั งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึง
รัชกาลที่ 8 สุนทรียภาพและอุดมคติแห่งยุคสมัย.....” 
     1.3.5.3 รายวิชา 262 540 การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่ 
(Rehabilitation of Historic Buildings in New Scenario) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้
ปรับแก้ข้อความจาก “ทฤษฎีและการปฏิบัติการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ เพ่ือค้นหากระบวนการและการสร้าง
แนวทางปฏิบัติในการนาอาคารประวัติศาสตร์กลับมาใช้ในบริบทใหม่ ที่ท้าให้อาคารถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และอาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไป ด้วยการปรับอาคารให้มีพื นที่ใช้สอยใหม่ที่เหมาะสม โดยกระบวนการ
วิเคราะห์ศักยภาพอาคารในด้านต่าง ๆ.....” เป็น  “ทฤษฎีและการปฏิบัติการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ 
กระบวนการและการสร้างแนวทางปฏิบัติในการนาอาคารประวัติศาสตร์กลับมาใช้ในบริบทใหม่ การปรับอาคารให้
มีพื นที่ใช้สอยใหม่ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ศักยภาพอาคารในด้านต่าง ๆ.....”      
     1.3.5.4 รายวิชา 262 543 ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Religions, Beliefs, and Culture Influenced on Architecture in 
Southeast Asia) 3(3-0-6) ให้ปรับแก้การพิมพ์กั นหน้าชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับชื่อรายวิชาภาษาไทย 
และให้ตรวจสอบค้าว่า “Religions” ซึ่งไม่ตรงกับหน้า 18 ที่ระบุ“Religion” ทั งนี ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันในทุก
แห่งที่ปรากฏ      
     1.3.5.5 รายวิชา 262 611 สัมมนาการเขียนประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
(Seminar on Architectural Historiography) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก  
      “การสัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเขียนประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่า “ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม” เกิด
ขึ นมาได้อย่างไร และสามารถตั งคาถามถึงวิธีหรือทฤษฎีที่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมพัฒนาขึ นใช้ในการศึกษาสถาปัตยกรรมในประเทศไทย” 
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      เป็น 
      “การสัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเขียนประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบที่มาของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
รวมทั งวิธีการหรือทฤษฎีที่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมพัฒนาขึ นใช้ในการศึกษา
สถาปัตยกรรมในประเทศไทยได้” 
     1.3.5.6 รายวิชา 262 620 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเสนอให้ปรับแก้จาก  
      “โครงการเฉพาะบุคคลที่กาหนดไว้ในหลักสูตร คือ ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน และสถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 
      เสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จานวนครั งการเสนอ
ความก้าวหน้าต่อภาคการศึกษา ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” 
      เป็น 
      “โครงการวิจัยขั นสูงที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม การ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน และสถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์” 
     1.3.5.7 รายวิชา 262 621 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเสนอให้ปรับแก้จาก 
      “โครงการเฉพาะบุคคลที่กาหนดไว้ในหลักสูตร คือ ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน และสถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 
      เสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จานวนครั งการเสนอ
ความก้าวหน้าต่อภาคการศึกษา ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” 
      เป็น 
      “โครงการวิจัยขั นสูงที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม การ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน และสถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์” 
     1.3.5.8 รายวิชา 262 632 การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย :
ปรัชญาและการปฏิบัติ (Conservation of Architectural Heritage in Thailand : Philosophy and Practices) 
3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชา ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า ประเทศไทยไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีแนวคิดดั งเดิมเกี่ยวกับการ
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อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไทย ทั งนี เสนอให้ทบทวนปรับเนื อหาในค้าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน อาจระบุเป็น 
การใช้แนวคิดของการสร้างสถาปัตยกรรมไทยดั งเดิม การศึกษาระบบการก่อสร้างดั งเดิมของไทย เพ่ือประโยชน์ใน
การอนุรักษ ์
      และชื่อรายวิชาให้ตรวจสอบและปรับแก้การพิมพ์เว้นวรรคหน้าและหลัง
เครื่องหมาย “:” (colon) ให้เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกแห่งที่ปรากฏ 
     1.3.5.9  รายวิชา 262 633 สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 1 (Seminar on History of Architecture in Southeast Asia I) 3(3-0-6) เสนอให้ปรับแก้ชื่อรายวิชา
เป็น “สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 18” ทั งนี ให้
ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันด้วย 
     1.3.5.10 รายวิชา 262 634 สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 2 (Seminar on History of Architecture in Southeast Asia II) 3(3-0-6) เสนอให้ปรับแก้ชื่อรายวิชา
เป็น “สัมมนาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 25” ทั งนี ให้
ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันด้วย 
     ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้ทุกแห่งที่ปรากฏให้สอดคล้องตรงกัน 
    1.3.6 ข้อ 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล้าดับที่ 2 ให้ปรับแก้ต้าแหน่งทางวิชาการ
ให้เป็นปัจจุบัน และข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ล้าดับที่ 2 ล้าดับที่ 4 และล้าดับที่ 5 ให้ปรับแก้ต้าแหน่งทาง
วิชาการให้เป็นปัจจุบัน ทั งนี ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏให้สอดคล้องกันด้วย 
    1.3.7 ข้อ 5.6 กระบวนการประเมินผล ข้อ (4) บรรทัดสุดท้าย ให้ตัวเครื่องหมาย “)” 
(วงเล็บปิด) ที่พิมพ์เกินมาออก จาก “.....และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง)” เป็น “.....และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง” 
   1.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
    1.4.1 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program Learning Outcomes ให้เพ่ิมข้อมูลรายวิชา 262 401 การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย และที่ประชุม
เสนอให้ทบทวนว่าการระบุความรับผิดชอบ () ในแต่ละรายวิชาอีกครั ง 
    1.4.2 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning 
Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามลาดับชั นปี) ให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้สอดคล้องภายหลังจากปรับแก้
ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
จ้าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes แล้ว 
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   1.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
    ข้อ 7. ตัวบ่งชี ผลการด้าเนินงาน (Key Performance Indicators) ตารางตัวบ่งชี ผลการ
ด้าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร แบบ 1.1 และตารางเกณฑ์ประเมินให้เพ่ิมข้อมูลปี 
2567 ด้วย 
   1.6 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
    1.6.1 อาจารย์ล้าดับที่ 2 หัวข้อต้าแหน่งทางวิชาการ ให้ปรับแก้ต้าแหน่งให้เป็นปัจจุบัน 
หัวข้อผลงานทางวิชาการ ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อจาก “ผลงานวิจัย” เป็น “ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” และให้ระบุแหล่ง
ทุนสนันสนุนการวิจัยไว้ก่อนเลขจ้านวนหน้าด้วย 
    1.6.2 อาจารย์ล้าดับที่ 4 หัวข้อต้าแหน่งทางวิชาการ ให้ปรับแก้ต้าแหน่งให้เป็นปัจจุบัน  
    1.6.3 อาจารย์ล้าดับที่ 5 หัวข้อต้าแหน่งทางวิชาการ ให้ปรับแก้ต้าแหน่งให้เป็นปัจจุบัน 
   1.7 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  (Course Learning 
Outcomes : CLOs) 
    PLO7 ประยุกต์ ใช้วิธีวิทยาทางวิชาการกับการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมในประเทศไทย หรือสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม 
ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าข้อความ CLOs ระบุต่างกันเป็น “มีการประยุกต์” กับ “ประยุกต์ใช้” ทั งนี ให้ตรวจสอบ
และปรับแก้ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยเสนอให้ปรับเป็น “ประยุกต์ใช้” 
   1.8 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
    1.8.1 รายวิชา 262 401การเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย (Delineations in Thai 
Architecture) 3(0-6-3) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “Drafting exercises to draw 
various types of Thai architectural components, . . . . .” เป็น “Drafting exercises on various types of 
Thai architectural components, .....” 
    1.8.2 รายวิชา 262 512 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย อยุธยา (History of 
Architecture During Sukhothai and Ayutthaya Periods) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้
ปรับแก้จาก  
     “ Ideologies, concepts, building layouts, styles, structures and 
architectural components of architecture in Thailand from 14th to 19th centuries during the periods 
of Sukhothai and Ayutthaya;; role and development of Buddhist buildings and structures such as 
stupas, prangs, mandapas, ordination halls, and viharas, in connection with developments in Thai 
art and architecture during the periods. 
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     Field trips required.” 
     เป็น 
     “ Ideologies, concepts, building layouts, styles, structures and 
architectural components of architecture in Thailand; role and development of Buddhist buildings 
and structures such as stupas, prangs, mandapas, ordination halls, and viharas, in connection with 
developments in Thai art and architecture during the periods of Sukhothai and Ayutthaya (14th to 
19th centuries) 
     Field trips required.” 
    1.8.3 รายวิชา 262 513 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ (History of 
Architecture During Rattanakosin Period) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “.....
Chinese and Western civilizations; understanding lifestyles reflected in the works of architecture 
through analysis of plans,. . . . .” เป็น “Chinese and Western civilizations; lifestyles reflected in the 
works of architecture through analysis of plans,.....” 
    1.8.4 รายวิชา 262 514 วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื นถิ่นในประเทศไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียง ใต้  (Culture and Vernacular Architecture in Thailand and Southeast Asia) (3 -0 -6 ) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “Relations between culture and architecture; social 
cultural forms, and environmental factors determining the unique characteristics of everyday life, 
occupations, religion, human settlements, art and architecture; emphasises on the 
interrelationships between intangible and tangible,. . . . . ”  เ ป็ น  “Relations between culture and 
architecture; social cultural forms, and environmental factors determining the unique 
characteristics of everyday life, occupations, religion, human settlements, art and architecture; 
emphases on interrelationships and reflection between intangible and tangible,.....” 
    1.8.5 รายวิชา 262 530 วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม (Evolution of Buddhist 
Architecture) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “Origin and development of 
Buddhist architecture in India, Sri Lanka, and Thailand’s neighbouring countries; their influences 
on plans, layouts and designs of Buddhist architecture in Thailand, ordination halls, viharas, 
pagodas, and monasteries.”  เ ป็ น  “Origin and development of Buddhist architecture in India, Sri 
Lanka, and Thailand’s neighbouring countries that influences plans, layouts and designs of 
Buddhist architecture in Thailand, ordination halls, viharas, pagodas, and monasteries.” 
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    1.8.6 รายวิชา 262 540 การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่ (Rehabilitation 
of Historic Buildings in New Scenario) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก “ทฤษฎี
และการปฏิบัติการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ เพ่ือค้นหากระบวนการและการสร้างแนวทางปฏิบัติในการนา
อาคารประวัติศาสตร์กลับมาใช้ในบริบทใหม่ ที่ทาให้อาคารถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และอาคารมีอายุการใช้
งานที่ยาวนานต่อไป ด้วยการปรับอาคารให้มีพื นที่ใช้สอยใหม่ที่เหมาะสม โดยกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพอาคาร
ในด้านต่าง ๆ.....” เป็น “ทฤษฎีและการปฏิบัติการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ เพ่ือค้นหากระบวนการและการ
สร้างแนวทางปฏิบัติในการน้าอาคารประวัติศาสตร์กลับมาใช้ในบริบทใหม่ เพ่ือให้อาคารถูกใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไป ด้วยการปรับอาคารให้มีพื นที่ใช้สอยใหม่ที่เหมาะสม การ
วิเคราะห์ศักยภาพอาคารในด้านต่าง ๆ.....” 
   ทั งนี ให้ทบทวนการเขียนค้าอธิบายรายวิชาในภาพรวมอีกครั ง ค้าอธิบายรายวิชาควรเขียนใน
รูปแบบนามวลี โดยระบุเฉพาะเนื อหาในรายวิชาส่วนวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือกระบวนการในการจัดการเรียน 
การสอนให้ระบุใน มคอ.3 
   ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้ในทุกแห่งที่ปรากฏให้สอดคล้องตรงกัน 

   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและ
สภาวิชาการ และเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาจุดคุ้มทุน
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ปิดประชุม 11.20 น. 
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    นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย 
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