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ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ  ปาณินท์ ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา  หงษ์อุเทน กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร. ภาวศุทธิ์  พิริยะพงษ์รัตน์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีวรรณ  ผิวนิ่ม ผู้แทนกรรมการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ 

 มนุษยศาสตร์ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต  ผิวนิ่ม ผู้แทนกรรมการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ  ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาวดี  จันทร์ภิวัฒน์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ 
4. อาจารย์ ดร. เนตรชนก  ฤทธาคน ี ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการอนุรักษ ์

 และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  
5. อาจารย์ ดร. ธัญญา  ลัญฉประสิทธิ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการอนุรักษ ์

 และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิปปนันท์  นวลละออง ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการอนุรักษ ์

 และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมจิตร์  ชุ่มวงค์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม  
8. อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์  จันทนมัฏฐะ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
9. นาสาวหงสรถ  อ่วมจุก ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
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10. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ  
  กองบริหารงานวิชาการ 
11. นางสาวประภัสสร  ถวายนิล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
  กองบริหารงานวิชาการ 
12. นางสาววิลาวรรณ  พิชัย นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
  กองบริหารงานวิชาการ 
13. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
  กองบริหารงานวิชาการ 

 
ผู้ลาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เปิดประชุมเวลา  9.35  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาศิลปะและ
การออกแบบ ครั งที่  2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  30 มกราคม พ.ศ. 2563  โดยการเวียนเมื่อวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ทั งนี  ที่ประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมดังนี  

 1.  วาระท่ี 4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563)  

  1.1 หน้า 3 ข้อ 1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ข้อความว่า “ให้ตรวจสอบและปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคตอน เครื่องหมาย “ๆ” (ไม่ยมก) ......” ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “ไม่ยมก” เป็น 
“ไม้ยมก” 

  1.2 ข้อ 1.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร  
   1.2.1 ข้อย่อย 1.3.4 ข้อ 3.1.3.3 รายวิชาข้อย่อยที่ 1.3.4.2 (2) แบบ 2.1 ข้อ 2) หมวดวิชา

เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    1.2.1.1 ข้อ 1) รายวิชา 262 512 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย-อยุธยา 

(History of Architecture During Sukhothai and Ayutthaya Periods) 3(3-0-6) ชื่ อ ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “Buring” เป็น “During” 
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    1.2.1.2 ข้อ 2) รายวิชา 262 513 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 
(History of Architecture During Rattanakosin Periods) 3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ค้า
ที่พิมพ์ผิดจาก “Buring” เป็น “During” 

    1.2.1.3 ข้อ 4) รายวิชา 262 538 การวินิจฉัยการเสื่อมสภาพของโบราณสถานและ
อาคารประวัติศาสตร์ (Building Diagnostics and of Ancient Maonuments and Historic Buildings)         
3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบค้า “Maonuments” ควรระบุเป็นค้าว่า “Site” หรือไม่ กรณี
ที่ยังคงใช้ค้าเดิม ให้ตรวจสอบการสะกดค้า ควรสะกดเป็น “Monuments” หรือไม ่

   1.2.2 ข้อ 1.3.5 ค้าอธิบายรายวิชา 
    1.2.2.1 ข้อ 1.3.5.1 รายวิชา 262 512 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย-

อยุ ธยา (History of Architecture Buring Sukhothai and Ayutthaya Periods) 3(3-0-6) ชื่ อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “Buring” เป็น “During” 

    1.2.2.2 ข้อ 1.3.5.2 รายวิชา 262 513 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ (History of Architecture Buring Rattanakosin Period) 3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “Buring” เป็น “During” 

    1.2.2.3 ข้อ 1.3.5.3 รายวิชา 262 540 การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ในบริบท
ใหม่ (Rehabilitation of Historic Buildings in New Scenario) 3(2-2-5) บรรทัดที่ 7 ข้อความว่า “…… 
กระบวนการและการสร้างแนวทางปฏิบัติในการนาอาคารประวัติศาสตร์กลับมาใช้ในบริบทใหม่ ......” ให้
ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “นา” เป็น “น้า” 

    1.2.2.4 ข้อ  1 .3 .5 .5  รายวิชา  262 611 สัมมนาการเขี ยนประวัติ ศาสตร์
สถาปัตยกรรม (Seminar on Architectural Historiography) 3(3-0-6) ย่อหน้าที่  2 ข้อความว่า “...... 
รวมทั งวิธีการหรือทฤษฎีที่นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมพัฒนาขึ นใช้ใน
การศึกษาสถาปัตยกรรมในประเทศไทยได้” เสนอให้ปรับแก้เป็น “...... รวมทั งวิธีการหรือทฤษฎีที่นักวิชาการ
ด้านประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมพัฒนาขึ นใช้ในการศึกษาสถาปัตยกรรมในประเทศไทย” 

   1.2.3 ข้อ 1.8 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
    1.2.3.1 ข้อ 1.8.2 รายวิชา 262 512 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย 

อยุธยา (History of Architecture During Sukhothai and Ayutthaya Periods) 3(3-0-6) ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “Buring” เป็น “During” 

    1.2.3.2 ข้อ 1.8.4 รายวิชา 262 514 วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื นถิ่นในประเทศ
ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Culture and Vernacular Architecture in Thailand and Southeast 
Asia) (3 -0 -6) ค้ าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดสุดท้ าย ข้อความว่า “ ...... emphases on 
interrelationships and reflection between intangible and tangible, ......” ให้ปรับแก้ค้าที่พิพ์ผิดจาก 
“emphases” เป็น “emphasis” 
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    1.2.3.3 ข้อ 1.8.5 รายวิชา 262 530 วิวัฒนาการพุทธสถาปัตยกรรม (Evolution of 
Buddhist Architecture) 3(3-0-6) บ ร รทั ด ที่  6  ข้ อ ค ว าม ว่ า  “ .. . . . and Thailand’s neighbouring 
countries that influences plans, layouts and designs of Buddhist architecture in Thailand, …..” 
เสนอให้ปรับแก้เป็น “..... and Thailand’s neighbouring countries; influences plans, layouts and 
designs of Buddhist architecture in Thailand, …..” 

    1.2.3.4 ข้อ 1.8.6 รายวิชา 262 540 การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่ 
(Rehabilitation of Historic Buildings in New Scenario) 3(2-2-5) บรรทัดที่ 7 - 8 ข้อความว่า “...... 
เพ่ือให้อาคารถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไป ด้วยการปรับอาคารให้มี
พื นที่ใช้สอยใหม่ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ศักยภาพอาคารในด้านต่าง ๆ …...” เสนอให้ปรับแก้เป็น “......
อาคารถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไป การปรับอาคารให้มีพื นที่ใช้สอย
ใหม่ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ศักยภาพอาคารในด้านต่าง ๆ …...” 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 

 4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุม
สภาวิชาการ  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี 

 1. ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นว่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และการ

จัดการมรดกทางวัฒนธรรม มีลักษณะเป็นหลักสูตรบูรณาการ ซึ่งจะต้องอาศัยผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั งผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในการผลักดัน และพัฒนาหลักสูตร

ให้น่าเชื่อถือ ทั งนี  ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ผลิต และพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ และผลงานวิจัย ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับหลักสูตรให้มากขึ นต่อไป 

 2. ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า ในหลักสูตร มีรายวิชาที่จะต้องศึกษาต่อเนื่องกัน เช่น รายวิชา     

955 522 Conservation Science I และรายวิชา 955 522 Conservation Science II ซึ่งไม่มีการระบุ

รายวิชาบังคับก่อนไว้ ทั งนี  เสนอให้พิจารณาทบทวน 
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 3. ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นว่า หลักสูตรควรก้าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา 955 562 

Academic Writing for Conservators ซึ่งถูกระบุอยูในหมวดวิชาเลือก เนื่องจากมองว่าเป็นรายวิชาที่มี

ความส้าคัญต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ และการน้าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา  

 4. เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรม เป็นหลักสูตรใหม่ และมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่

คล้ายคลึงกัน และจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั งนี  ที่ประชุมเสนอแนะว่าทางหลักสูตรควรท้าการตลาด 

และมีการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของหลักสูตร และมีการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงดูดให้

ผู้ที่สนใจเลือกศึกษาในหลักสูตร 

 5. ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า เนื อหา และสาระส้าคัญของรายวิชาในหลักสูตร อาจยังไม่ครอบคลุม

เนื อหาครบถ้วนที่เกี่ยวกับการเป็นนักอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ช่างซ่อม หรือผู้ที่ท้าการบูรณะงานศิลปะ 

เนื่องจากจะต้องอาศัยความช้านาญ และศาสตร์เฉพาะทางค่อนข้างมาก 

 6. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

  6.1 Section 1 General Information 

   6.1.1 ข้อ 5 Curriculum Information  

    6.1.1.1 ข้อย่อยท่ี 5.4 Cooperation(s) with other universities  

     1) ชื่อหัวข้อ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็น “Cooperation(s) 

with Other Universities”  

     2) ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “A collaborative 

programme with University of Applied Arts Vienna, Austria” เป็น “A collaborative programme 

with the University of Applied Arts Vienna, Austria” 

    6.1.1.2 ข้อย่อยท่ี 5.5 Degrees offered to the graduates  

     1) ชื่อหัวข้อ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็น “Degrees Offered 

to The Graduates”  

     2) ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “...... a joint degree 

issued by Silpakorn University and University of Applied Arts Vienna, Austria” เป็น “...... a joint 

degree issued by Silpakorn University and the University of Applied Arts Vienna, Austria” 

   6.1.2 ข้ อ  7 Expected Release Time under the Thai Qualifications 

Register Record ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  

    “ Developed in compliance with Thai Qualifications Framework 

for Higher Education of 2009, the curriculum is expected to release in 2021 academic year.” 

    เป็น 
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    “ Developed in compliance with Thai Qualifications Framework 

for Higher Education of 2 0 0 9 , the curriculum is expected to be released for public 

dissemination in the 2021 academic year.” 

   6.1.3 ข้อ 8 Job opportunities for graduates 

    6.1.3.1 ชื่อหัวข้อ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็น “Job Opportunities 

for Graduates” 

    6.1.3.2 ข้อย่อยท่ี 8.1 Fine art conservator and restorer และข้อย่อยที่ 

8.2 Curator ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า อาชีพที่ระบุ ยังไม่มีรายวิชาที่เฉพาะทาง หรือมีเนื อหาที่สอดคล้อง

โดยตรงกับการเป็นผู้เก็บรักษางานศิลปะ ช่างซ่อม หรือผู้ที่ท้าการบูรณะงานศิลปะ ทั งนี  เสนอให้ปรับล้าดับข้อ

ย่อยท่ีระบุเป็นข้อย่อยท่ี 8.4 และ 8.5 แทน 

   6.1.4 ข้อ 10 Teaching Venue ค้าว่า “And” ให้ปรับรูปแบบการพิมพ์เป็น “and” 

   6.1.5 ข้อ 11 External Factors to Be Considered in Curriculum Planning  

    6.1.5.1 ข้อ 11.1  Economic Dimension ย่อหน้าที่ 2 ที่ประชุมเสนอให้

ปรับแก้ข้อความจาก  

     “...... that can successfully turn their cultural resources, 

both tangible and intangible heritage into economic revenue.” 

     เป็น 

     “...... that can successfully turn their cultural resources, 

both tangible and intangible heritage, into economic opportunities to advance local 

development.” 

    6.1.5.2 ข้อ 11.2 Socio-Cultural Dimension  

     1) ย่อหน้าที่ 2 ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  

      “ Thailand is rich in history and cultural heritage 

resource. There are over 9200 historical sites and 43 national museums across the country, 

alongside with privately-owned historical sites, museums and art galleries. Some of them, 

such as Sukhothai Historical Park and Ayudthaya Historical Park have been nominated by 

UNESCO as World Heritage Sites.  There are governmental organizations with deal with 

national cultural heritage, ......” 

      เป็น 

      “ Thailand is rich in history and cultural heritage 

resources. There are over 9200 historical sites and 43 national museums across the country, 
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alongside with privately-owned historical sites, museums and art galleries. Some of them, 

such as Sukhothai Historical Park and Ayutthaya Historical Park which have been nominated 

by UNESCO as World Heritage Sites.  There are governmental organizations responsible for 

the supervision of national cultural heritages, ......” 

     2) ย่อหน้าที่ 3 ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  

      “ Despite the above mentioned, education in the 

field of conservation and restoration is still at its inception in Thailand. The collaboration 

with a UNESCO-accredited higher education institution that specializes in cultural heritage 

conservation like the University of Applied Art Vienna, is therefore necessary to promote the 

advancement of this field in Thailand. The strength of this degree programme is the 

combination between art conservation and management education, enabling graduates to 

work in a variety of cultural heritage conservation projects.  The curriculum will also serve 

the policy of Ministry of Culture B.E 2562 in strengthening and sustaining cultural heritage by 

conservation and restoration and in preparing workforce to be able to apply innovation to 

cultural heritage conservation and restpration.” 

      เป็น 

      “ Despite the above-mentioned importance of 

national cultural heritages, education in the field of conservation and restoration is still at its 

inception in Thailand. Academic collaboration with a UNESCO-accredited higher education 

institution that specializes in cultural heritage conservation like the University of Applied Arts 

Vienna, is therefore necessary to the promotion and advancement of this field of study in 

Thailand. The strength of this degree programme is the combination between art 

conservation and management education, enabling graduates to work in a variety of cultural 

heritage conservation projects.  The curriculum will also serve the policy of Ministry of 

Culture B.E 2562 in strengthening and sustaining cultural heritage through conservation and 

restoration efforts and in creating capable manpower to apply innovation to Thailand’s 

cultural heritage conservation and restoration projects.”  

   6.1.6 ข้อ 12 Impacts of Factors stated in 11.1 and 11.2 on Curriculum 

development and Compliance with the University/Institute Mission  

    6.1.6.1 ชื่อหัวข้อ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค้าว่า “development” เป็น 

“Development” 
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    6.1.6.2 ข้อย่อยท่ี 12.1 Curriculum development  

     1) ย่อหน้าที่ 1 ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนและปรับแก้รูปแบบการ

พิมพ์ การใช้เครื่องหมาย “(………..)” (วงเล็บ) โดยเสนอให้ตัดออก กรณีไม่ท้าให้เสียเนื อความ 

     2)  ย่อหน้าที่ 2 ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 

      “ Graduates from this curriculum will gain 

international experience as they will spend part of their study at the conservation laboratory 

of Institute of Conservation, University of Applied Art Vienna and participate in international 

projects through Silpakorn University and Institute of Conservation University of Applied Art 

Vienna’s network. They will understand the process of the conservation and restoration of 

historical artefacts and be able to be in charge of conservation projects by involving experts 

of different specialisations through cooperative and Work Integrated education.” 

      เป็น 

      “ Graduates from this curriculum will gain 

international experience as they will spend part of their study at the conservation 

laboratories of the Institute of Conservation, University of Applied Art Vienna and participate 

in international projects through Silpakorn University and Institute of Conservation University 

of Applied Arts Vienna’s network. They will understand the process of the conservation and 

restoration of historical artefacts and be able to be in charge of conservation projects by 

involving experts of different specialisations through cooperative and work Integrated 

education.” 

    6.1.6.3 ข้อย่ อยที่  12 .2  Compliance with the University/Institute 

Mission 

     1) ข้ อความว่ า  “The university is not only a centre for 

teaching and research but also a national leading institution that support cultural 

conservation......”  ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า ค้าว่า “The university” หมายถึงมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ 

University of Applied Arts Vienna ทั งนี  ให้ปรับแก้ให้ชัดเจน 

     2) ให้ปรับแก้ข้อความจาก “......Besides providing academic 

services in the Asia Pacific Region, it conducts a variety of professional and academic 

projects that contribute to the pool of knowledge on cultural heritage conservation. ……” 
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      เป็น  

      “Besides providing academic services in the Asia 

Pacific Region, it conducts a variety of professional and academic projects that contribute to 

the body of knowledge on cultural heritage conservation.” 

   6.1.7 ข้อ 13 Cooperation with other curricula of the university ชื่อหัวข้อ ให้

ปรับแก้เป็น “Cooperation with Other Universities”  

  6.2 Section 2 Information of the Curriculum 

   6.2.1 ข้อ  1  Philosophy, Significance and Objectives of the Curriculum 

ข้อย่อยท่ี 1.1  Philosophy ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 

    “The Master of Arts Programme in Cultural Heritage Conservation 

and Management aims at producing graduates with both theoretical and practical knowledge 

in cultural heritage conservation.  They develop international skills which enable them to 

connect with experts worldwide.” 

    เป็น 

    Producing graduates with both theoretical and practical 

knowledge in cultural heritage conservation.  Developing international skills which enable 

them to connect with experts worldwide.” 

    ทั งนี  ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนและปรับแก้ปรัชญาที่ระบุ โดยควรระบุเป็น

หลักปรัชญาทางการศึกษา  

    6.2.2 ข้อ 1.2 Significance ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  
    “Cultural heritage is of great significance to the nation. Unfortunately, 
the conditions of these cultural artefacts have been deteriorated due to a variety of factors. The 
major cause of damage are human activities (whether intentional or not) including neglect, 
touching, poor maintenance and restoration. Natural causes are damage over time, weather 
damage, geological changes or disasters.” 
    เป็น 
    “Cultural heritage is of great significance to the nation. Unfortunately, 
the conditions of these cultural artefacts have been deteriorated due to a variety of factors. The 
major cause of damage are human activities ( whether intentional or unintentional)  including 
negligence, touching, poor maintenance and restoration. Natural causes can be natural damages 
over time, weather damage, geological changes, or disasters.” 
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   6.2.3 ข้ อ  1 .3  Objectives and Programme Learning Outcomes ข้ อ  1.3.1 
Objectives ข้อย่อยที่ 3) To provide students with managerial knowledge skills in related to cultural 
heritage conservation and international context;  ให้ ป รั บ แก้ เป็ น  “3 ) To provide students with 
managerial knowledge skills in relation to cultural heritage conservation and international 
context.” 
  6.3 Section 3  Educational Management System, Curriculum Implementation 
and Structure 
   6.3.1 ข้อ 2 Curriculum Implementation  
    6.3.1.1 ข้อ 2.2  Entry Requirements  
     1) ข้ อ  2 .2 .1  Applicants applying for plan A-A1 must 
complete a minimum Bachelor Degree in conservation/restoration while applicants applying 
for plan B must complete a minimum Bachelor Degree in conservation/restoration or Master 
Degree in a discipline of the arts or any other related field to conservation/ restoration. 
ข้ อ ค ว าม ว่ า  “…….or Master Degree in a discipline of the arts or any other related field to 
conservation/restoration.” ที่ประชุมให้ปรับแก้ค้าว่า “arts” เป็น “art” 
      ทั งนี  การระบุเกณฑ์การรับนักศึกษา เฉพาะนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ที่ส้าเร็จการศึกษาทางด้านศิลปะ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการระบุเกณฑ์ดังกล่าว หรือพิจารณา
กับทาง University of Applied Arts Vienna อีกครั ง โดยอาจปรับแก้เกณฑ์ให้เปิดกว้าง และเอื อแก่ผู้ที่สนใจ
ศึกษามากขึ น 
     2) ข้อ 2.2.2 Applicants of plan A-A1 and plan B must have 
at least one of the following English proficiency results issued not more than 2 years before the 
application as follows :  
      2.1) ชื่อหัวข้อ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้เป็น “Applicants of 
Plan A-A1 and Plan B programmes must have at least one of the following English 
proficiency results issued not more than 2 years before the application date as follows:”  
       2.2) ข้อย่อยที่  (4) a minimum score of Oxford Online 
Placement Test of 41 ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความเป็น “a minimum Oxford Online Placement 
Test score of 41” 
      2.3) ข้ อ ย่ อ ย ที่  (5 )  a minimum score of Cambridge 
English of 140 ทีป่ระชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความเป็น “a minimum Cambridge English score of 140” 
      2.4) ข้อย่อยที่ (6) a minimum score of CU-TEP of 35 ที่
ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความเป็น “a minimum CU-TEP score of 35” 
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      2.5) ข้ อย่ อยที่  (7) a minimum score of other English 
proficiency test, equivalent to B1  as per Silpakorn University’s announcement and its 
amendment ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความเป็น “a minimum score of other English proficiency 
test that is equivalent to B1  requirement as prescribed in Silpakorn University’s 
announcement and its amendment.” 
      2.6) ข้ อ ย่ อ ย ที่  (8) a minimum score of English 
Proficiency Test provided by Silpakorn University International College of 60. ที่ประชุมเสนอให้
ป รั บ แ ก้ ข้ อ ค ว าม เป็ น  “ a minimum English Proficiency Test, conducted by Silpakorn University 
International College, score of 60.” 
      2.7) ข้ อ ย่ อ ย ที่  (9) Other proficiency tests subject to 
SUIC executive board permission. ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความเป็น “English proficiency tests 
approved by SUIC executive board.”  
      ทั งนี  ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวนข้อความที่ระบุในข้อ
ย่อยท่ี (7), (8) และ (9) ว่าเป็นการระบุเกณฑ์การรับนักศึกษา หรือหลังขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  
      อนึ่ง ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า การระบุเกณฑ์คะแนนการสอบ
ภาษาอังกฤษก่อนการรับเข้าศึกษา กรณีที่นักศึกษามีผลคะแนนต่้ากว่าเกณฑ์ ทางหลักสูตรจะพิจารณาตัดสิทธิ์
การรับเข้าศึกษาเลยหรือไม่ หรือสามารถอนุโลมให้เข้าศึกษาได้ แต่จะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ดังกล่าว ก่อนวันขึ นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือก่อนการไปลงทะเบียนที่ University of Applied Arts 
Vienna ทั งนี  เสนอให้พิจารณาทบทวนการระบุเกณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน   
    6.3.1.2 ข้อ 2.4 Solution for the problems stated in 2.3 ชื่อหัวข้อ ให้
ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็น 2.4 Solutions for The Problems Stated in 2.3 
    6.3.1.3 ข้ อ  2.8 Transfer of Credits, Courses and Cross-University 
Registration (If Any) ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Credit transfer would be conducted in 
accordance with the regulations imposed ……” เป็น “Credit transfer is permitted in accordance 
with the regulations imposed ……” 
 
 
 
   6.3.2 ข้อ 3 Curriculum and Lecturers  
    6.3.2.1 ข้อ 3.1.3.3  Courses  
     1) ข้ อ  2 Plan B 2.1 Foundation Courses (non-credit) 
ข้อความว่า “* Remark: Students must have English proficiency scores equivalent to B1 and 
submit the results in order to be eligible to register on second semester courses.” ที่ประชุม
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เส น อ ให้ ป รั บ แ ก้ ข้ อ ค ว าม เป็ น  “ *  Remark: Students must have English proficiency scores 
equivalent to B1 and submit the results in order to be eligible to register for courses in the 
second semester.” 
     2) ข้อ 2 Plan B 2.3 Required Courses  25 credits ข้อความ
ว่า “For students enrolled by Silpakorn University” ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ค้าว่า “enrolled by”
เป็น “enrolled at” ทั งนี  ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฎ 
     3) ข้อ 2.4 Elective Courses minimum 3 credits ที่ประชุม
เสน อ ให้ ป รับ แก้ ข้ อค วามจาก  “Students can choose to study minimum 3  credits from the 
following courses”  เ ป็ น  “ Students can choose to take a minimum 3  credits from the 
following courses” 
    6.3.2.2 ข้อ 3.1.4 Study Plan  
     1) Plan B Year 1/First Semester หมายเหตุท้ ายตาราง ที่
ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “* Non-credit courses and for students without Master Degree 
in Conservation/Restoration” เป็น “* Non-credit courses and for students without a Master’s 
Degree in Conservation/Restoration” 
     2) Plan B Year 1/Second Semester For students enrolled 
by University of Applied Arts Vienna หมายเหตุท้ายตาราง ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “*…… will 
be conducted at University of Applied Arts Vienna.” เป็น “*…… will be conducted at the University 
of Applied Arts Vienna.” 
     3) Plan B Year 2/First Semester For students enrolled 
by University of Applied Arts Vienna หมายเหตุท้ายตาราง ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  “*
Students enrolled by Silpakorn University and University of Applied Arts Vienna will study 
together in Bangkok” เป็น “*Courses that students enrolled at Silpakorn University and the 
University of Applied Arts Vienna will study together in Bangkok”  แ ล ะ จ า ก  “ * *  Students 
enrolled by Silpakorn University and University of Applied Arts Vienna will study together in 
Bangkok: Silpakorn University students will register on 955 531 International Conservation Practice II 
while students enrolled by University of Applied Arts Vienna will register on 955 545 Conservation 
Teaching Workshop II – Preparations and 955 546 Conservation Teaching Workshop II – Teaching” 
เป็ น  “ ** Students enrolled at Silpakorn University and the University of Applied Arts Vienna will 
study together in Bangkok: Silpakorn University students will register in 9 5 5  5 3 1  International 
Conservation Practice II while students enrolled at the University of Applied Arts Vienna will 
register in 955 545 Conservation Teaching Workshop II – Preparations and 955 546 Conservation 
Teaching Workshop II – Teaching” 



 -13- 

     4) Plan B Year 2/Second Semester For students enrolled 
by Silpakorn University and University of Applied Arts Vienna หมายเหตุท้ายตาราง ที่ประชุมเสนอให้
ป รั บ แก้ ข้ อความจาก  “*Students enrolled by Silpakorn University and University of Applied Arts 
Vienna will study together at Silpakorn University, Bangkok.” เป็น “*Courses that students enrolled 
at Silpakorn University and University of Applied Arts Vienna will study together at Silpakorn 
University, Bangkok.” 
    6.3.2.3 ข้อ 3.1.5 Course Descriptions  
     1) รายวิ ช า 955  501  Health and Safety for Conservators 
1(1-0-2) ค้าอธิบายรายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 
      “ Toxicity of substances and safety measures; 
handling, storing and disposing of chemical substances, warning symbols; danger of fire, 
power and hand tools; basics of first aid in the conservation studio.” 
      เป็น 
      “ Toxicity of substances and safety measures; 
handling, storing and disposing of chemical substances. Warning symbols; danger of fire, 
power and hand tools. Basics of first aid in the conservation studio.” 
     2) ร า ย วิ ช า  955 502 Chemistry for Conservators 2(1-2-3) 
ค้าอธิบายรายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 
      “ Structure and properties of substances ( atomic 
structure, atoms, molecules and , chemical bonding, intermolecular forces, acids and basis, 
salts, pH), chemical symbols and formulas, basics of the Periodic table of elements, basics of 
chemical reactions, basics of chemical calculations (concentration, preparation of solutions), 

organic compounds – hydrocarbons and compounds with functional groups.” 

      เป็น 
      “ Structure and properties of substances; atomic 
structure, atoms, molecules and , chemical bonding, intermolecular forces, acids and bases, 
salts, pH, chemical symbols and formulas, basics of the Periodic table of elements. Basics of 
chemical reactions. Basics of chemical calculations; concentration, preparation of solutions, 
organic compounds; hydrocarbons and compounds with functional groups.” 
      3) รายวิชา 955 515 Cultural Heritage Management 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 



 -14- 

      “ …… facilitate and support cultural heritage 
management.  Cultural heritage management for new scenarios and opportunities in 
management, ……” 
      เป็น 
      “ …… facilitate and support cultural heritage 

management; cultural heritage management for new scenarios and opportunities in 

management, ……” 

     4) รายวิชา 955 516 Project and Site Management 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 
      “ …… applied engineering and management models. 
Project and site management for balancing conservation and development to significant values of 
the cultural and natural resources and to support city of values. Policy, executive, ……” 
      เป็น 
      “ …… applied engineering and management models; 

project and site management for balancing conservation and development to significant values of 

the cultural and natural resources and to support city of values; policy, executive, ……” 

     5) รายวิชา 955 521 Introduction to Conservation -Materials 
& Technology 1(1-0-2) ชื่อรายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้เป็น “Introduction to Conservation: 
Materials & Technology” และค้าอธิบายรายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 
      “Materials and condition survey: techniques and optical 
examination, condition assessment (decay, damages, causes), defining aims of conservation, 
development of concepts, definition of technical terms (preventive conservation, conservation, 
restoration, reconstruction), theory and practice.”  
      เป็น 
      “Materials and condition survey: techniques and optical 

examination, condition assessment; aims of conservation, development of concepts, definition of 

technical terms theory and practice.” 

     6) รายวิชา 955 522 Conservation Science I 1(1-0-2) ค้าอธิบาย
รายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 
      “Painting supports, painting techniques, colouring agents 
(pigments and dyes), natural binding media (composition, properties, origin, historical use).”  
      เป็น 
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      “ Painting supports, painting techniques, colouring 

agents; pigments and dyes. Natural binding media; composition, properties, origin, historical use.” 

      หรือ 
      “Painting supports, painting techniques, colouring agents 

and natural binding media.”  

     7) รายวิชา 955 523 Conservation Practice I 5(2-6-7) ค้าอธิบาย
รายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 
      “ Performing practical conservation work, learning to 
carry out material and condition survey independently, written and photographic documentation, 
handling, packaging, storing and presentation of objects.”  
      เป็น 
      “ Practical conservation work, material and condition 

survey, written and photographic documentation, handling, packaging, storing and presentation of 

objects.”  

     8) รายวิชา 955 525 International Conservation Practice I 
3(1-4-4) ค้าอธิบายรายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 
      “ Knowledge enhancement and practical skills in 
conservation practice, documentation, survey, concept development and handling of 
objects, focus on discussion and argumentation of methodological approaches.”  
      เป็น 
      “ Knowledge enhancement and practical skills in 

conservation practice, documentation, survey, concept development and handling of 

objects, discussion and argumentation of methodological approaches.” 

     9) รายวิช า 955 526 International Projects-Conservation 
Campaigns 2(2-0-4) ค้าอธิบายรายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 
      “Gaining experience in on-site conservation practice and 
heritage preservation, sllection care, concept development and communication.”  
      เป็น 
      “Experience in on-site conservation practice and heritage 

preservation, selection care, concept development and communication.” 
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     10) รายวิชา 955 542 Conservation Teaching Workshop I – 
Preparations 2 credits ค้าอธิบายรายวิชาข้อความว่า “……. independent preparation of teaching 
aids.” ที่ประชุมเสนอให้ทบทวน และ/ขยายความค้าว่า “teaching aids” ว่าต้องการศึกษาเพ่ือพัฒนาด้านใด
     11) รายวิชา 955 549 International Frameworks and World 
Heritage 2 credits ค้าอธิบายรายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 
      “ International frameworks and organisations in cultural 
heritage preservation (UNESCO, ICCROM, ICOM, ICOMOS), history, structures and objectives, their 
research, education and training activities; conventions, charters and guidelines, internationally 
accepted principles.”  
      เป็น 
      “ International frameworks and organisations in cultural 
heritage preservation; UNESCO, ICCROM, ICOM, ICOMOS, history, structures and objectives. Their 
research, education and training activities. Conventions, charters and guidelines. Internationally 
accepted principles.” 
     12) รายวิชา 955 591 Thesis equivalent to 36 credits ค้าอธิบาย
รายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก  “...... or proposal of original quality under the supervision of 
advisor.” เป็น “...... or proposal of original quality under the supervision of advisor(s).” 
     14) ร าย วิ ช า  955 592 Independent Study equivalent to 6 
credits ค้าอธิบายรายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก “......and management under the supervision of 
an advisor.” เป็น “......and management under the supervision of an advisor(s).” 
     ทั งนี  ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนรูปแบบการพิมพ์ชื่อรายวิชา และ
ค้าอธิบายรายวิชาในภาพรวม ดังนี  
     1) ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ค้าแรก หรือค้าขึ นต้นประโยคด้วย
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ ่
     2) ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคค้า หรือข้อความหลัง
เครื่องหมาย “:” (Colon) ทั งนี  ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์โดยไม่ต้องพิมพ์เว้นวรรคค้า หรือข้อความหลัง
เครื่องหมาย “:” (Colon) 
     3) เสนอให้ทบทวนและปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค้าอธิบาย โดยใน
ค้าอธิบายรายวิชา ไม่จ้าเป็นต้องประกอบด้วย 1 ประโยค หากขึ นใจความใหม่ ให้ใช้เครื่องหมาย “.” (Full stop) 
ท้ายประโยค แล้วขึ นต้นประโยคถัดไปด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ กรณีใจความที่ต้องการอธิบาย หรือขยายความ ให้
ตัดการใช้เครื่องหมาย “(...........)” (วงเล็บ) ออก และให้ใช้เครื่องหมาย “;” (Semicolon) หรือเครื่องหมาย “,” 
(Comma) แทน 
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 อนึ่งหากหลักสูตรพิจาณาแล้วเห็นต่างจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมขอให้ชี แจงเหตุผลในตาราง
ปรับแก้ด้วย ทั งนี  ให้คณะวิชา และหลักสูตรน้าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาด้าเนินการตามความ
เหมาะสม 
 ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอสภาวิชาการต่อไป 

 

 4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตร
พหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ดังนี  

 1. คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชา        

อนุรักษ์ศิลปกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย  โดยแบ่งเป็น

ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี   

  1.1 มีการปรับลดจ้านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจากเดิมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

เหลือ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยปรับลดหน่วยกิตรายวิชาเลือก ซึ่งยุบรวมรายวิชาที่ซ ้าซ้อนกัน เพ่ือน้ามา

พัฒนาและปรับปรุงเป็นรายวิชาใหม่ และหลักสูตรนี มีบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษาไปแล้วจ้านวน 3 ราย โดยมี       

1 รายไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศิลปากร และอีก 2 ราย ประกอบ

อาชีพเป็นผู้ซ่อมแซมงานศิลปะอิสระ ทั งนี  ที่ประชุมเสนอว่าควรมีการส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับงานอนุรักษ์

ศิลปกรรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับทั งอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรต่อไปใน

อนาคต 

  1.2 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตในการปรับปรุงหลักสูตรครั งนี มีการปรับลดเนื อหาเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ลง แต่ไปเน้นการวิจัยมากยิ่งขึ น ซึ่งอาจลดความสัมพันธ์สอดคล้องกับชื่อสาขาวิชา “อนุรักษ์

ศิลปกรรม” หรือไม ่

    ทั งนี  ผู้แทนหลักสูตรได้ชี แจงในที่ประชุมว่าการปรับปรุงหลักสูตรโดยปรับลดเนื อหา

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ลง แต่ไปเน้นเรื่องของการวิจัยมากยิ่งขึ นนั น เพ่ือเป็นการเปิดกว้างให้มีนักศึกษาจาก    

หลายกลุ่มมากยิ่งขึ นที่จะสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร 

  1.3 ที่ประชุมเสนอว่าควรมีหลักสูตรทางด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมในระดับปริญญาตรี 

ก่อนที่จะต่อยอดมาเป็นหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปหรือไม่ และหลักสูตรควรมีการเสริมสร้างความ

เป็นผู้น้าสังคมในบริบทต่าง ๆ เพ่ือเป็นจุดแข็งที่ส้าคัญของหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรทางด้านการอนุรักษ์     

มีอยู่ค่อนข้างน้อยในประเทศไทย 
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  1.4 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชื่อสาขาวิชาว่าควรปรับแก้จาก “สาขาวิชาอนุรักษ์

ศิลปกรรม” เป็น “สาขาวิชาการอนุรักษ์ศิลปกรรม” หรือไม่ ทั งนี  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ น    

 2. สารบัญ ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course 

Learning Outcomes : CLOs) ให้ปรับแก้รูปแบบการเว้นวรรคตอนของเครื่องหมาย “;” (semicollon) และ

ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวย่อภาษาอังกฤษจาก  

  “(Program Learning Outcomes : PLOs)”  

  “(Course Learning Outcomes : CLOs)”  

  เป็น  

  “(Program Learning Outcomes: PLO)”  

  “(Course Learning Outcomes: CLO)” 

  ทั งนี  ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันทุกแห่งที่ปรากฏด้วย 

 3. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 11.1.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0 

ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “อารยะธรรมไทย” เป็น “อารยธรรมไทย” และย่อหน้าที่ 

4 บรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้ค้าท่ีพิมพ์ผิดจาก “สามรถ” เป็น “สามารถ” 

 4. หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

  4.1 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา  

    4.1.1 ราย วิ ช า  1 03  5 14  ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล แล ะก ารป ระ เมิ น ส ภ า พ 

(Documentation and Condition Assessment) 3(2-2-5) และรายวิชา 103 531 การปฏิบัติงานอนุรักษ์

ศิลปกรรม (Conservation Treatments of Fine Art) 3(2-2-5) ให้เพ่ิมการระบุข้อความว่า “มีการศึกษา

นอกสถานที่” ทั งนี  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในข้อ 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

    4.1.2 รายวิชา 103 535 เคมีประยุกต์เพ่ือการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ 

(Applied Chemistry for Conservation of Art and Artifact) 3(1-4-4) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้

ปรับแก้เป็น “(Applied Chemistry for Conservation of Art and Artifacts)” 

    4.1.3 รายวิชา 103 536 เทคนิคในงานทัศนศิลป์ (Technique in Visual Arts) 

3(2-2-5) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้เป็น “(Techniques in Visual Arts)” 

    ทั งนี  หากมีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ให้สอดคล้องกัน      

ทุกแห่งที่ปรากฏด้วย 

  4.2 ข้อ 5.6 กระบวนการประเมินผล ข้อย่อยที่  5.6.3 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์

ภาษาอังกฤษจาก “Failed” และ “Passed” เป็น “Fail” และ “Pass” 
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 5. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

  5.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ตารางช่องคุณลักษณะพิเศษ          

ให้ปรับแก้ข้อความจาก “3. มีการประเมินผลจากการอนุรักษ์ศิลปกรรม และท้าการสร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้            

สหวิทยาการ หรือ พหุวิทยาการ (Interdisciplinary or Multidisciplinary)” เป็น “3. มีความสามารถใน   

การประเมินผลจากการอนุรักษ์ศิลปกรรม และท้าการสร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้สหวิทยาการ หรือ            

พหุวิทยาการ (Interdisciplinary or Multidisciplinary)” 

  5.2 ข้อ 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตารางช่องกลยุทธ์การสอน      

ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษ โดยให้พิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทย 

ยกตัวอย่างเช่นให้ปรับแก้ข้อความจาก “1. ยกตัวอย่าง case studies ที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหาย .....” 

เป็น “1. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหาย .....” และจาก “1. การท้า mini project 

ทางด้านงานอนุรักษ์” เป็น “1. การท้าโครงงานขนาดเล็ก โครงงานขนาดย่อมทางด้านงานอนุรักษ์” ทั งนี  หาก

ข้อความใดที่ไม่สามารถแปลความหมายเป็นภาษาไทยได้ ก็สามารถใช้เป็นภาษาอังกฤษแทนได้ 

  5.3 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 

Program Learning Outcomes ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่ารายวิชา 103 561 วิทยานิพนธ์ รายวิชา 103 562 

วิทยานิพนธ์ และรายวิชา 103 563 การค้นคว้าอิสระ ควรระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร () 

ให้ครบตั งแต่ PLO1 – PLO9 หรือไม่ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ต้องใช้การค้นคว้าหาความรู้อย่างยิ่งในการท้า

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 6. หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

  6.1 ข้อ 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ข้อย่อยที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 

“2. มีระบบ internet ที่มีประสิทธิภาพ” เป็น “2. มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ” 

  6.2 ข้อ 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  ตารางช่องการด้าเนินการ            

ให้ปรับแก้ข้อความจาก “2. มีเครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี ระบบเครือข่าย internet” เป็น “2. มีเครื่องมือ 

อุปกรณ์เทคโนโลยี ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” 

 7. ภาคผนวก ซ ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

  7.1 รายวิชา 103 511 หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปกรรม (Principles and 

Concepts in Conservation of Fine Art) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้

ข้อความจาก  
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    “Principles, concepts, and history of fine art conservation, fundamentals 

in fine art conservation and ethics of conservationists”  

    เป็น  

    “Principles, concepts, and history of fine art conservation. Fundamentals 

in fine art conservation. Ethics of conservationists.” 

  7.2 รายวิชา 103 512  สมบัติและโครงสร้างของวัสดุศิลปกรรม  (Properties and 

Structures of Artistic Materials) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 

    “ Basic chemistry for meterial, physical and chemical properties of 

artistic materials, cause and degenerative process of fine art” 

    เป็น 

    “ Basic chemistry for meterials. Physical and chemical properties of 

artistic Materials. Causes, and degenerative processes of fine art.” 

  7.3 รายวิชา 103 513 วัสดุและเทคนิคในการอนุรักษ์ศิลปกรรม  (Materials and 

Techniques in Conservation of Fine Art) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้

ข้อความจาก 

    “Materials and techniques in conservation of fine art, pros and cons of  

  different materials and techniques” 

    เป็น 

    “Materials and techniques in conservation of fine art. Pros and cons of  

  different materials and techniques.” 

    หรือ 

    “ Materials and techniques in conservation of fine art, advantages and 

disadvantages of different materials and techniques.” 

  7.4 รายวิชา 103 514 การบันทึกข้อมูลและการประเมินสภาพ (Documentation and 

Condition Assessment) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 

    “Condition examination, documentation process and methodology, fine 

art characteristic description, and condition assessment of fine art by using scientific 

techniques” 

    เป็น 



 -21- 

    “Condition examination. Documentation process and methodology. Fine 

art characteristic description, and condition assessment of fine art using scientific 

techniques.” 

  7.5 รายวิชา 103 515 การอนุรักษ์เชิงป้องกัน (Preventive Conservation) 3(3-0-6) 

ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 

    “Prevention of damage and decay of fine art, control of surroundings,  

  collecting and display, selection of material utilization and preparation for disaster.” 

    เป็น 

    “ Prevention of damage and decay of fine art. Control of surroundings. 

Methods for collecting and display. Selection of materials. Preparation for disaster.” 

  7.6 รายวิชา 103 516 สัมมนาทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม (Seminar in Conservation 

of Fine Art) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 

    “Seminar on topics, knowledge and academic advance in conservation 

of fine art.” 

    เป็น 

    “Seminar on topics, knowledge, and academic advance in conservation 

of fine art.” 

  7.7 รายวิชา 103 517 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0-6) ค้าอธิบาย

รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 

    “ Research design, methodology, publication, writing research proposal, 

fine art conservation research directions and trends.” 

    เป็น 

    “ Research design. Methodology. Publication. Writing research proposal. 

Fine art conservation research directions and trends.” 

  7.8 รายวิชา 103 531  การปฏิบัติงานอนุรักษ์ศิลปกรรม (Conservation Treatments 

of Fine Art) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 

    “Training on skills, techniques, and selection of materials and chemicals 

in conservation of fine art” 

    เป็น 

    “ Training on skills, techniques, selection of materials and chemicals in 

conservation of fine art.” 
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  7.9 รายวิชา 103 532 กรณีศึกษาในการอนุรักษ์งานศิลปกรรม (Case Studies in Fine 

Art Conservation) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 

    “ Examples of fine art conservation, problem analysis, advantages and 

disadvantages of the previous conservation treatments and solution suggestions” 

    เป็น 

    “ Examples of fine art conservation; problem analysis, advantages and 

disadvantages of the previous conservation treatments, and solution suggestions.” 

  7.10 รายวิชา 103 533  เรื่องคัดเฉพาะทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม (Selected Topics in 

Conservation of Fine Art) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้

ข้อความจาก 

    “หัวข้อและข้อถกเถียงต่างๆ ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม   

      Special topics in conservation of fine art and its new development” 

    เป็น 

    “หัวข้อด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม และประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

      Special topics in conservation of fine art and relevant issues.” 

  7.11 รายวิชา 103 534  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพ่ือการอนุ รักษ์     

(Information and Communication Technology for Conservation) 3 (3 -0 -6) ค้ าอธิบ ายรายวิช า

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 

    “แนวคิด ทฤษฎีโครงสร้าง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

การอนุรักษ์ การประมวลผลสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบันทึกข้อมูล 

      Concepts, structure theory, application of information and 

communication technology for conservation, IT assessment and management for 

documentation” 

    เป็น 

    “แนวคิด ทฤษฎีโครงสร้าง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

การอนุรักษ์ การประมวลผลสารสนเทศและการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบันทึกข้อมูล 

      Concepts. Structure theory. Application of information and 

communication technology for conservation. IT assessment and management for 

documentation.” 



 -23- 

  7.12 รายวิชา 103 535  เคมีประยุกต์เพ่ือการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณวัตถุ (Applied 

Chemistry for Conservation of Art and Artifact) 3(1-4-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอ         

ให้ปรับแก้ข้อความจาก 

    “ An understanding of chemicals, chemical reactions and chemical 

practices applied to conservation of art and cultural material.” 

    เป็น 

    “ An understanding of chemicals. Chemical reactions and chemical 

practices applied to conservation of art and cultural material.” 

  7.13 รายวิชา 103 536  เทคนิคในงานทัศนศิลป์ (Techniques in Visual Arts) 3(2-2-5) 

ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 

    “ความเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของศิลปิน จากผลงานแต่ละ

ประเภท ผลงานจิตรกรรมสีฝุ่น จิตรกรรมสีน ้ามัน จิตรกรรมสีน ้า ผลงานประติมากรรมในเทคนิคต่าง ๆ ผลงาน

ภาพพิมพ์กระบวนการพิมพ์ ผลงานวาดเส้น และผลงานสื่อผสม เพ่ือสร้างความเข้าใจในการใช้วัสดุและเทคนิค

วิธีการต่าง ๆ ของผลงานในแต่ละประเภท ตั งแต่เริ่มต้นผลิตจนส้าเร็จเป็นชิ นผลงาน 

      An understanding of creative processes of visual artists on tempera 

painting, oil painting,watercolor painting, sculpture using various techniques, printed 

products and printing processes, drawings and mixed media works.Building an  understanding 

of materials and techniques of the various methods from start to finish.” 

    เป็น 

    “ความเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของศิลปิน จากผลงานแต่ละ

ประเภท ผลงานจิตรกรรมสีฝุ่น จิตรกรรมสีน ้ามัน จิตรกรรมสีน ้า ผลงานประติมากรรมในเทคนิคต่าง ๆ ผลงาน
ภาพพิมพ์กระบวนการพิมพ์ ผลงานวาดเส้น และผลงานสื่อผสม สร้างความเข้าใจในการใช้วัสดุและเทคนิค
วิธีการต่าง ๆ ของผลงานในแต่ละประเภท ตั งแต่เริ่มต้นผลิตจนส้าเร็จเป็นชิ นผลงาน 
      An understanding of creative processes of visual artists on tempera 
painting, oil painting, watercolor painting. Sculpture using various techniques. Printed 
products and printing processes. Drawings and mixed media works.  Building an  
understanding of materials and techniques used from the start of the work to the finished 
products.” 

  7.14 รายวิชา 103 561  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36 หน่วยกิต และรายวิชา 103 562  

วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้ระบุ

เครื่องหมาย “.” (full stop) เมื่อจบประโยค 
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  7.15 รายวิชา 103 563 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 6 หน่วยกิต ค้าอธิบาย

รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 

    “ Individual studies on the related topic of fine art conservation under   

research advisors’ supervision” 

    เป็น 

    “ Individual studies on a topic related fine art conservation under 

research advisors’ supervision.” 

 อนึ่งหากหลักสูตรพิจาณาแล้วเห็นต่างจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมขอให้ชี แจงเหตุผลในตาราง
ปรับแก้ด้วย ทั งนี  ให้คณะวิชา และหลักสูตรน้าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาด้าเนินการตามความ
เหมาะสม 
 ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา แล้วเสนอสภาวิชาการต่อไป 

 

ปิดประชุมเวลา 12.35 น. 
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           นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

           นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย 
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