
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ  

ครั้งที ่4/2563 
วันจันทร์ที ่23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุม 414 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams 

…………………………….……………..……… 
 

ผู้เข้าประชุม 
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. เชาวรีย์  อรรถลังรอง กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวสุภาวดี  เหลืองศรีปกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงหนาท  แสงสีหนาท ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 
 2. อาจารย์ ดร. พีรียา  บุญชัยพฤกษ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย  เลิศสถากิจ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
 4. อาจารย์พิสุทธิ  ประทีปะเสน ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
 5. อาจารย์กิตติธัช  ส้าเภาทอง ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
 6. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์ทอง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
   คณะดุริยางคศาสตร์ 
 7. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ  
   กองบริหารงานวิชาการ 
 8. นางสาวประภัสสร  ถวายนิล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
   กองบริหารงานวิชาการ 
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 9. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
   กองบริหารงานวิชาการ 
 

เปิดประชุมเวลา  13.15  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาศิลปะ
และการออกแบบ ครั งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยการเวียนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2563 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบโดยไม่มีแก้ไข  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 

 4.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ   
ชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
  1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
   1.1 ข้อ 1. สาระการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร  
    1.1.1 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 6 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... สามารถจบหลักสูตร
ได้ภายใน 1.5 ปีการศึกษา (แผน ก แบบ ก 1 แบบ ก 2) และ 1 ปีการศึกษา รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน (แผน 
ข) เพ่ือให้ตอบรับกับความต้องการและแนวโน้มการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน” เป็น “..... สามารถจบ
หลักสูตรได้ภายใน 1.5 ปีการศึกษา (แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข) เพ่ือให้ตอบรับกับความ
ต้องการและแนวโน้มการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน”   
    1.1.2 ข้อ 1.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร ตารางช่องหมวดวิชา แผน ก 
แบบ ก 1 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “จ้านวนรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า” เป็น “จ้านวนรวม     
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร” 
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   1.2 ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน  
    1.2.1 รายการที่  3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา หลักสูตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ระบุ “192,250 บาท” ว่าเป็นค่าธรรมเนียมต่อภาค
การศึกษาหรือ      ต่อปีการศึกษา ทั งนี  ให้ระบุเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 
    1.2.2 รายการที่ 5. จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตร ให้เพ่ิมการขยายความให้
ชัดเจนว่าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) มีจุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรที่ส้าคัญแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นอย่างไร 
  2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
   2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    2.1.1 ข้อ 5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 1.5 ปี  ที่ประชุม        
ตั งข้อสังเกตเกี่ยวกับจ้านวนปีของหลักสูตร คือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 จะสามารถผลักดันให้นักศึกษา
ส้าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1.5 ปี ได้จริงหรือไม่ เนื่องจากหลักสูตรเดิมที่ระบุระยะเวลาของหลักสูตรไว้
เป็น 2 ปี นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถส้าเร็จการศึกษาได้ตามก้าหนดระยะเวลา 2 ปี ทั งนี  เสนอให้ทบทวน 
    2.1.2 ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” 
เป็น “ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ” 
    2.1.3 ข้อ 8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อเป็น       
“8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา” 
    2.1.4 ข้อ 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ้าตัวประชาชน ต้าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ล้าดับที่ 3 คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จาก 
“(Urban form and society)” เป็น “(Urban Form and Society)” ทั งนี  ให้ปรับแก้ในข้อ 3.2 ชื่อ สกุล 
เลขประจ้าตัวประชาชน ต้าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ และภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้สอดคล้องกันด้วย 
    2.1.5 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ข้อความบรรทัดที่ 11 ให้
ปรับแก้การพิมพ์อักษรย่อจาก “(ออวน.)” เป็น “(อว.)” 
    2.1.6 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม บรรทัดที่       
4 – 5 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO)” เป็น “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)” 
    2.1.7 ข้อ 11.3 สถานการณ์หรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ้านวนนักศึกษา บรรทัด
แรก ให้ตรวจสอบข้อความที่ระบุ “เนื่องจากสาเหตุส้าคัญฯ” เครื่องหมาย “ฯ” (ไปยาลน้อย) เกินมาหรือไม่ 
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   2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
    2.2.1 ข้อ 1.1 ปรัชญา ที่ประชุมเสนอให้ปรับให้สั น กระชับ และได้ใจความส้าคัญ 
โดยอาจตัดข้อความที่ไม่จ้าเป็นออก อาทิ “หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ชุมชนเมือง .....” และ “..... สอดคล้องกับแนวทางการด้าเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ .....” ออก  
    2.2.2 ข้อ 1.2 ความส้าคัญ ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... 
เพ่ือให้เกิดทรัพยากรคนคุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศ .....” เป็น “..... เพ่ือให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศ .....” และที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
    2.2.3 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) PLOs  
     2.2.3.1 ต า ร า ง ช่ อ ง  Cognitive Domain (Knowledge) (Bloom’s 
Taxonomy (Revised)) ให้ ป รั บ แ ก้ ค้ า ที่ พิ ม พ์ ผิ ด จ า ก  “ Remebering”  แ ล ะ  “ Analysing”  เป็ น 
“Remembering” และ “Analyzing” ตามล้าดับ 
     2.2.3.2 ตารางช่อง Affective Domain (Attitude) ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์
ผิดจาก “Atitude” เป็น “Attitude” 
     2.2.3.3 PLO6 วิพากษ์การออกแบบชุมชนเมืองได้อย่างมีหลักการ  ให้
ตรวจสอบเนื อความของ PLOs ซึ่งไม่สอดคล้องกับหน้าอ่ืน ๆ ที่ระบุว่า “วิพากษ์การออกแบบชุมชนเมืองใน
อนาคตได้อย่างมีหลักการ” ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้ถูกต้องทุกแห่งที่ปรากฏด้วย 
    2.2.4 ข้อ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตารางช่องวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อย่อยที่ 1 และ       
ข้อย่อยที่ 3 ให้ตรวจสอบข้อความที่ระบุ ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในหน้า 6 ข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ทั งนี  ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันด้วย 
    2.2.5 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับ   
ที่ 2 “ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมภายในระยะเวลา 5 ปี” ที่ประชุม
เสนอให้ทบทวนปรับระยะเวลาในการด้าเนินการเป็น “ภายในระยะเวลา 2 ปี” หรือ “ภายในระยะเวลา 3 ปี” 
   2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
    2.3.1 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาใน
ข้อ 2.3  
     2.3.1.1 ข้อย่อยที่ 2.4.1 เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “แนวทางแก้ไข    
พื นความรู้ทางวิชาการแตกต่างกัน คือ ก้าหนดให้นักศึกษาลงเรียนในรายวิชาพื นฐานเดียวกันในภาคการศึกษา
แรก .....” เป็น “แนวทางแก้ไขพื นความรู้ทางวิชาการแตกต่างกัน คือ ก้าหนดให้นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
และแผน ข ลงเรียนในรายวิชาพื นฐานเดียวกันในภาคการศึกษาแรก .....” 
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     2.3.1.2 ข้อย่อยที่ 2.4.2 เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... หรือการท้า
ค้นคว้าอิสระด้านงานออกแบบ ซึ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการออกแบบชุมชนเมืองในแผน ข” เป็น “..... หรือ
การท้าการค้นคว้าอิสระเพ่ือการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการออกแบบชุมชนเมืองใน
แผน ข” 
     2.3.1.3 ข้อย่อยที่ 2.4.2 เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... นักศึกษาที่
สอบไม่ผ่านภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก้าหนด .....” เป็น “..... นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน
ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรก้าหนด .....” 
    2.3.2 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ให้ปรับแก้
ข้อความก่อนตารางที่ 3 จาก “แผน ก แบบ ข” เป็น “แผน ข” 
    2.3.3 ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) ให้ตรวจสอบจ้านวนตัวเลขใน
ตารางช่องค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาทุกปีงบประมาณ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อความหมายเหตุด้านท้ายตารางที่
ระบุว่า “หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี 28,000 บาท” ทั งนี  ให้ปรับแก้ให้ถูกต้องสอดคล้องกัน 
    2.3.4 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
     “หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  ท้าวิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต  
     1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  3 หน่วยกิต 
     2. หมวดวิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   36 หน่วยกิต 
     หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชารวมจ้านวน 36 หน่วยกิต 
     1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  3 หน่วยกิต 
     2. หมวดวิชาบังคับ   24 หน่วยกิต 
     3. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   12 หน่วยกิต 
     หลักสูตรแผน ข ศึกษารายวิชารวมจ้านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
ต้องท้าการสอบประมวลความรู้เมื่อมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
     1. หมวดวิชาบังคับ   27 หน่วยกิต 
     2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกติ 
     3. การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6 หน่วยกิต” 
     เป็น 
     “หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  ท้าวิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต  
     1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  3 หน่วยกิต 
     2. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    36 หน่วยกิต 
     หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชา และท้าวิทยานิพนธ์ รวมจ้านวน 
36 หน่วยกิต 
     1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  3 หน่วยกิต 
     2. หมวดวิชาบังคับ   24 หน่วยกิต 
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     3. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   12 หน่วยกิต 
     หลักสูตรแผน ข ศึกษารายวิชา และท้าการค้นคว้าอิสระ รวมจ้านวน        
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และต้องท้าการสอบประมวลความรู้ เมื่อมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
 
     1. หมวดวิชาบังคับ   27 หน่วยกิต 
     2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกติ 
     3. การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6 หน่วยกิต” 
    2.3.5 ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา 
     2.3.5.1 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตเก่ียวกับรายวิชาใน 2 ประเด็น ดังนี  
      1) ในแผน ก แบบ ก 2 ไม่ปรากฏหมวดวิชาเลือก โดยเสนอว่า
อาจเพ่ิมหมวดวิชาเลือกให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจ จ้านวน 1 รายวิชา หรือในกรณีที่นักศึกษา
สนใจอยากเรียนวิชาเลือก ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั น ๆ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ให้มีปรากฏใน
ระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ด้วย 
      2) ที่ประชุมเสนอว่าควรมีรายวิชาเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัย
ด้วยหรือไม่ เนื่องจากไม่ปรากฏในรายวิชา 
     2.3.5.2 หน้า 14 และ 15 รายวิชา 264 514 ข้อมูลและเครื่องมือการ
วิเคราะห์เพ่ือการออกแบบชุมชนเมือง (Data and Analytic Tools for Urban Design) 3(2-2-5) ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้เป็น “(Data and Analytical Tools for Urban Design)” เพ่ือให้สอดคล้องกับที่
ปรากฏในข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา 
    2.3.6 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ข้อย่อยท่ี (2) แผน ก แบบ ก 2  
     2.3.6.1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ให้ปรับแก้จาก 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

264 510 สัมมนาการวิจัยในงานออกแบบชุมชนเมือง  3*(3-0-6) 

264 515 ข้อมูลขนาดใหญ่และดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
264 518 ปฏิบัติการการออกแบบชุมชนเมืองอย่างสร้างสรรค์  6(0-12-6) 
264 521 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 3 

รวมจ านวน 12 

      เป็น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

264 510 สัมมนาการวิจัยในงานออกแบบชุมชนเมือง  3*(3-0-6) 
264 515 ข้อมูลขนาดใหญ่และดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบชุมชนเมือง 3(2-2-5) 
264 518 ปฏิบัติการการออกแบบชุมชนเมืองอย่างสร้างสรรค์  6(0-12-6) 

รวมจ านวน 9 
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     2.3.6.2 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ปรับแก้จาก 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
264 521 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 

      เป็น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
264 521 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 3 

รวมจ านวน 3 

     2.3.6.3 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ให้ปรับแก้จาก 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 

264 521 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 
รวมจ านวน 6 

      เป็น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
264 521 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 9 

รวมจ านวน 9 

    2.3.7 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา 
     2.3.7.1 รายวิชา 264 514 ข้อมูลและเครื่องมือการวิเคราะห์เพ่ือการ
ออกแบบชุมชนเมือง  (Data and Analytical tools for Urban Design) 3(2-2-5) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เป็น “(Data and Analytical Tools for Urban Design)” 
     2.3.7.2 รายวิชา 264 515 ข้อมูลขนาดใหญ่และดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือการ
ออกแบบชุมชนเมือง (Big Data and Digital Technology in Urban Design) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “อินเทอเนต” เป็น “อินเทอร์เน็ต” และให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้น
วรรคข้อความจาก  
      “วิธีการและเครื่องมือสืบค้น เก็บข้อมูล และแนวทางการ
วิเคราะห์แหล่งข้อมูลข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งมีความหลากหลาย .....”  
      เป็น  
      “วิธีการและเครื่องมือสืบค้น เก็บข้อมูล และแนวทางการ
วิเคราะห์แหล่งข้อมูล  ข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งมีความหลากหลาย .....” 
     2.3.7.3 รายวิชา 264 516 เปิดโลกการเรียนรู้เพ่ือการออกแบบชุมชน
เมือง (Open Lectures for Urban Design) 3(3-0-6) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตข้อความว่า “รวบรวมกลุ่มวิชาที่
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เปิดสอนภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรืออ่ืน ๆ ที่ได้รับความร่วมมือ” จะมีวิธีการ
อย่างไรที่ผลักดันให้นักศึกษาในหลักสูตรบรรลุ PLO1 กับ PLO4 ตามท่ีคาดหวังไว้ 
     2.3.7.4 รายวิชา 264 530 แนวทางการน้าแผนไปปฏิบัติในการออกแบบ
ชุมชนเมือง (Urban Design Implementation) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิด
จาก “สัมฤทธ์” เป็น “สัมฤทธิ์” และค้าว่า “Urban intervention” ให้ปรับแก้เป็นค้าภาษาไทย หรือทับศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
    2.3.8 ข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ล้าดับที่ 7 ให้ปรับแก้ต้าแหน่ง
ทางวิชาการจาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เป็น “รองศาสตราจารย์” ทั งนี  ให้ปรับแก้ในภาคผนวก ข ข้อมูล
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ให้สอดคล้องกันด้วย 
    2.3.9 ข้อ 5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย 
     2.3.9.1 ข้อ  5 .1 ค้ าอธิบ ายโดยย่ อ  ย่ อหน้ าแรก  บรรทั ดที่  2  – 3             
ให้ตรวจสอบข้อความว่า “อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ” ที่ถูกต้องเป็น “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” หรือ 
“อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ” หรือไม ่
     2.3.9.2 ข้อ 5.3 ช่วงเวลา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ให้ปรับแก้ข้อความ
จาก “ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1” เป็น “ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน – ปีที่ 2    
ภาคการศึกษาท่ี 1”             
   2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
    2.4.1 ข้อ 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
     2.4.1.1 ตารางช่องกลยุทธ์ส้าหรับวิธีการวัดและประเมินผล  PLO1 – 
PLO9  ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์คลาดเคลื่อนจาก “ค้นคว้าอิสระ” เป็น “การค้นคว้าอิสระ” 
     2.4.1.2 ตารางช่องกลยุทธ์การสอน PLO7 ข้อย่อยที่ 3. ให้ปรับแก้ค้าที่
พิมพ์ผิดจาก “3. ส่งเสริมให้นักศึกษาน้าเสนอเผยแพร่/จัยผลงานวิ” เป็น “3. ส่งเสริมให้นักศึกษาน้าเสนอ/
เผยแพร่ผลงานวิจัย” 
    2.4.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ให้ทบทวนเนื อความของ PLOs ให้แสดง
ให้เห็นชัดเจนว่าสัมพันธ์กับ TQF ในภาพรวมอีกครั ง ยกตัวอย่างเช่น PLO6 วิพากษ์การออกแบบชุมชนเมืองใน
อนาคตได้อย่างมีหลักการ ระบุว่าสอดคล้องกับ TQF ด้าน คุณธรรม จริยธรรม ข้อย่อยที่ 1 แต่เนื อความใน 
PLO6 ไม่ปรากฏชัดเจนว่าสัมพันธ์กับจรรยาบรรทางวิชาการ ทั งนี ให้ทบทวนทั งหมดทุก PLOs อีกครั ง  
    2.4.3 หน้า 32 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี  ข้อ 2.  ความรู้ ข้อย่อยที่ 
(1) ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “ทฤษฏี” เป็น “ทฤษฎี” 
    2.4.4 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program 
Learning Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล้าดับชั นปี)  
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     2.4.4.1 แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน และชั นปีที่ 2 ให้ปรับแก้
ในตารางช่องจ้านวนหน่วยกิตจาก “6” และ “6” เป็น “3” และ “9” ตามล้าดับ 
     2.4.4.2 หน้ า 36 ให้ ย้ ายการระบุหมายเหตุข้อความว่ า “ส้ าหรับ  
Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์  “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วย
สัญลักษณ์ “At”” ไประบุไว้ในหน้าเดียวกันกับตารางในหน้า 35 
     2.4.4.3 แผน ข ชั นปี ที่  2  ให้ ป รับแก้ รหั ส รายวิชาที่ พิ ม พ์ผิ ดจาก          
“264 422 การค้นคว้าอิสระเพ่ือการออกแบบชุมชนเมือง (มีค่าเทียบเท่า)” เป็น “264 522 การค้นคว้าอิสระ
เพ่ือการออกแบบชุมชนเมือง (มีค่าเทียบเท่า)” 
    2.4.5 ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ นปีการศึกษา ข้อ (2) 
แผน ก แบบ ก 2 และข้อ (3) แผน ข ชั นปีที่ 1 ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “ดิจิตอล” เป็น “ดิจิทัล” ทั งนี ให้
ตรวจสอบและปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏค้าดังกล่าว 
   2.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
    2.5.1 ข้อ 3. นักศึกษา ข้อย่อยที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้ปรับแก้
ข้อความจาก “..... เป็นกลไกในการก้ากับดูแลการให้ค้าปรึกษาทางทั งทางวิชาการและการวิจัย ..... มีการ
ควบคุมจ้านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 .....” เป็น “..... เป็นกลไกในการก้ากับดูแลการให้ค้าปรึกษาทั งทางวิชาการและ     
การวิจัย ..... มีการควบคุมจ้านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 .....” 
    2.5.2 ข้อ 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน ข้อย่อยที่  5.4         
ผลการด้าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความ
จาก “..... หมวด 7 ข้อ 7 .....” เป็น “..... หมวดที่ 7 ข้อ 7 .....” 
    2.5.3 ข้ อ  7 . ตั วบ่ งชี ผ ล ก ารด้ า เนิ น งาน  (Key Performance Indicators)       
ตารางช่องดัชนีบ่งชี ผลการด้าเนินงาน ให้ปรับแก้ข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนจาก “รวมตัวบ่งชี ในแต่ละปี 
(ตัว)” เป็น “รวมตัวบ่งชี  (ตัว) ในแต่ละปี” 
   2.6  หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของหลักสูตร ข้อ 4. การทบทวน
ผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ข้อย่อยที่  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร ให้ปรับแก้ข้อความจาก             
“(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะฯ จัดท้ารายการประเมินผล .....” เป็น “(1) คณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรของคณะฯ จัดท้ารายงานการประเมินผล .....” 
   2.7  ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
    2.7.1 อาจารย์ล้าดับที่ 1 – 7 หัวข้อผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ผลงานให้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น 
“22 พฤศจิกายน 2560.” ให้ปรับแก้เป็น “เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560.” 
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    2.7.2 อาจารย์ล้าดับที่ 3 และ 6 หัวข้อประสบการณ์สอน ให้ปรับแก้รูปแบบการ
พิมพ์รายวิชา โดยให้เรียงรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก 
    2.7.3 อาจารย์ล้าดับที่ 3 ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
รายการที่ 1 และ 2 ให้ระบุฐานข้อมูลวารสารด้วย 
   2.8  ภาคผนวก ค ตารางการเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ้านวนนักศึกษาที่       
เข้าศึกษาจริง และผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี และผลการประเมินหลักสูตร หน้า 93 ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 
2 ให้ปรับแก้ค้าท่ีพิมพ์ผิดจาก “เพ่ิเมติม” เป็น “เพ่ิมเติม”  
   2.9 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ปรับปรุง หน้า 101 ข้อ 1. เปรียบเทียบโครงสร้าง ตารางช่องหมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 ให้ปรับแก้ข้อความ
จาก “จ้านวนรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า” เป็น “จ้านวนรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร” 
   2.10 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course 
Learning Outcomes : CLOs) 
    2.10.1 ให้ตรวจสอบเนื อความของ PLO1 – PLO9 ทุก PLOs ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่
ปรากฏในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program 
Learning Outcomes) PLOs ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้สอดคล้องกันทุกแห่งที่ปรากฏด้วย 
    2.10.2 ให้ทบทวนการระบุเนื อความของ CLOs ยกตัวอย่างเช่น PLO3 รายวิชา 
264 515 ข้อมูลขนาดใหญ่และดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบชุมชนเมือง ที่ระบุเนื อความใน CLO1 ว่า 
“ผู้เรียนมีความเข้าใจ .....” ทั งนี  ให้ระบุเนื อความของ CLOs เป็น Action Verb ที่สามารถวัดและประเมินผล
ได้จริง 
   2.11 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
    2.11.1 รายวิชา 264 511 ทฤษฎีการออกแบบชุมชน เมือง  (Urban Design 
Theories) 3(3-0-6) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวเลขจ้านวนหน่วยกิต โดยให้พิมพ์อยู่ในบรรทัดเดียวกัน 
    2.11.2 รายวิชา 264 520 วิทยานิพนธ์  (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จาก  
     “บบชุมชนเมือง โดยโครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่สนใจด้าน
การออกแความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์”  
     เป็น  
     “โครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่สนใจด้านการออกแบบชุมชน
เมือง โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” 
    2.11.3 รายวิชา 264 521 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จาก 
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     “ครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่สนใจด้านการออกแบบชุมชน
โเมือง โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” 
     เป็น 
     “โครงการศึกษาวิจัยเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่สนใจด้านการออกแบบชุมชน
เมือง โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” 
 ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร     

และสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 4.2 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

คณะดุริยางคศาสตร์ 
   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะดุริยางคศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
   1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร  

  1.1  หน้า 3 หัวตารางให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “.....(หลักสูตรปรับปรุง 2564)” เป็น 

“.....(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)”  

  1.2  ข้อ 2. การให้ปริญญา “ ให้ปริญญาเพียงสองปริญญา ระบุ......” ให้ตัดค้าว่า “เพียง” 

ออก 

  1.3  ข้อ 5.  การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน  

           รายการที่ 5 จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตร เสนอให้เพ่ิมข้อมูลจุดเด่นของหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่น้ามาเทียบเคียงด้วย  

   2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
    2.1  หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
     2.1.1 ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความ จาก “ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ” เป็น “ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ”  
     2.1.2 ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้

ข้อความจาก “8.3 ผู้สอนและอาจารย์ด้านดนตรี” เป็น “8.3 ผู้สอนดนตรี/อาจารย์ดนตรี” และจาก “8.4  
นักวิชาการด้านดนตรี” เป็น “8.4  นักวิชาการดนตรี” ทั งนี ให้ปรับแก้ในบทสรุปส้าหรับผู้บริหารให้สอดคล้อง
กันด้วย 

     2.1.3 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  หน้า 5 บรรทัดที่ 
3 ให้ปรับแก้การพิมพ์ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “ผละกระทบ” เป็น “ผลกระทบ” และบรรทัดที่ 4 ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์
ผิดจาก  “อย่าลึกซึ ง” เป็น “อย่างลึกซึ ง” 
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         2.1.4 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ย่อหน้าที่  3 ข้อความที่ ระบุว่า  “(ASEAN. 
University Network Quality Assurance : AUN-QA)” ที่ประชุมให้ตัดเครื่องหมาย “.” หลังค้าว่า ASEAN 
ออก  

    2.2 หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
     2.2.1  ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 2 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี ที่ประชุม
เสนอให้ปรับระยะเวลาเป็น “ภายในระยะเวลา 2 ปี” หรือ “ภายในระยะเวลา 3 ปี”  

    2.3 หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
     2.3.1 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อย่อย 2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่

มหาวิทยาลัยก้าหนด ที่ประชุมให้ปรับการพิมพ์ข้อความให้ชัดเจน เป็น “มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง (ภาคผนวก ก)” 

     2.3.2 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 
2.3 ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความในข้อย่อย 2.4.1 จาก “.....โดยจัดสอนเสริมในส่วนของพื นฐาน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในช่วงก่อนเปิดเทอม .....” เป็น “.....โดยจัดสอนเสริมในส่วนของพื นฐาน
ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทยในช่วงก่อนเปิดเทอม.....” 

     2.3.3 ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) ข. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และค่า
สิ่งก่อสร้าง ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าตัวเลขจ้านวนงบประมาณที่ระบุต่้ามาก เสนอให้ทบทวน 

     2.3.4 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าการแยก
หัวข้อย่อยในหมวดวิชาเฉพาะไม่ตรงกับที่ระบุไว้ใน มคอ.1 สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 เสนอให้
ทบทวนอีกครั ง 

     2.3.5 ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา  
      ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าจ้านวนหน่วยกิตของรายวิชาประวัติศาสตร์แจ๊ส  Jazz 

History ค่อนข้างน้อย อาจส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สได้ไม่ลึกซึ ง
เพียงพอ เสนอให้ทบทวนเพ่ิมจ้านวนหน่วยกิต  

     2.3.6 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา  
      2.3.6.1 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าหลักสูตรมีการก้าหนดรายวิชาบังคับก่อนใน

หลายรายวิชา เสนอว่าสามารถปรับลดจ้านวนรายวิชาบังคับก่อนได้หรือไม่  เนื่องจากอาจส่งผลกระทบให้
นักศึกษาส้าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ทันตามระยะเวลาที่หลักสูตรก้าหนด 

      2.3.6.2 รายวิชา 663 518 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานดนตรี 1 (English for Music I) 
3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ปรับการพิมพ์เว้นวรรคจาก “.....ดนตรีคลาสสิก ตั งแต่ยุคต้นจนถึง
ดนตรีแจ๊สและลาติน” เป็น “.....ดนตรีคลาสสิกตั งแต่ยุคต้นจนถึงดนตรีแจ๊สและลาติน” 
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      2.3.6.3 รายวิชา 663 519 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานดนตรี 2 (English for Music 
II) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ปรับจาก “.....ดนตรีตะวันตกตั งแต่ปี ค.ศ. 1950 จนถึงดนตรีร็อค
แอนด์โรล ดนตรีป๊อป” เป็น “.....ดนตรีตะวันตกตั งแต่ปี ค.ศ. 1945 จนถึงปัจจุบัน”  

    2.4 หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
     2.4.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูต ร 

(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ เสนอให้ทบทวน
เนื อความ PLOs ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับเนื อความของข้อย่อยใน TQF แต่ละด้านที่หลักสูตรระบุว่าสัมพันธ์กัน
อีกครั งทุก PLOs ยกตัวอย่าง เช่น 

      1) PLO16 แสดงทักษะการเลือกใช้ภาษาส้าหรับการสื่อสารทั งการพูด การเขียน
เพ่ือน้าเสนอผลงานและโครงการด้านดนตรี ระบุว่าสัมพันธ์กับ TQF ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในข้อย่อยที่ 3 มี
จิตอาสา จิตส้านึกสาธารณ แต่ในเนื อความของ PLOs ยังไม่ปรากฏสาระในข้อย่อยท่ี 3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

      2) PLO19 อภิปรายและวิเคราะห์บทเพลงแจ๊สในการพัฒนาโครงการแสดงเดี่ยว
และการแสดงรวมวงแจ๊สเพ่ือส้าเร็จการศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนว่าสัมพันธ์กับ TQF ด้านทักษะทาง 
ปัญญา ในข้อย่อยที่ 1 และ 2 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในข้อย่อยท่ี 2 ด้วยหรือไม ่ทั งนี เสนอให้ทบทวน 

      อนึ่ง ให้ทบทวนเนื อความของ PLOs ให้ครอบคลุมสาระส้าคัญ TQF ให้ครบถ้วน 
            3) ด้านทักษะทางปัญญา ข้อย่อยที่ 3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน     

เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ และด้านทักษะความพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ข้อย่อยที่ 1 มีภาวะผู้น้า เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนและมนุษยสัมพันธ์         
ที่ด ีไม่ปรากฏชัดเจนในเนื อความของ PLOs ใด ทั งนี เสนอให้ทบทวน 

    2.5 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
     2.5.1 หัวข้อผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทุกท่านที่ระบุข้อความว่า “ไม่ปรากฏเลข

หน้า” ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบอีกครั ง โดยระบุเป็นเลขหน้าสูจิบัตรหรือเลขหน้าในบทวิเคราะห์ หากเปน็สูจิ
บัตรที่ไม่ใส่เลขหน้าให้ระบุเป็น “สูจิบัตรไม่ระบเุลขหน้า” 

     2.5.2 ผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้ระบุด้วยว่าเผยแพร่ 
ว.ด.ป. อะไร ยกตัวอย่างเช่น (เผยแพร่วันที่ 5 กันยายน 2560) เป็นต้น 

     2.5.3 อาจารย์ล้าดับที่ 4 และ 5 ผลงานสร้างสรรค์ ซีดีเพลง ให้เพ่ิมข้อมูลการเผยแพร่
ว่าเผยแพร่ที่ใด บริษัทหรือค่ายเพลงใดเป็นผู้เผยแพร่  

  2.6 ภาคผนวก ช ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcome : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 
Outcomes : CLOs) ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเนื อความของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(Course Learning Outcomes : CLOs) ให้ชัดเจน โดยใช้เป็นค้า Action Verb หรือปรับค้าให้มีความ
เหมาะสมด้วย อาท ิ
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     2.6.1 PLO13 แสดงออกความสามารถด้านทักษะปฏิบัติ ทักษะคีตปฏิภาณ เพ่ือใช้ใน
การแสดงเดี่ยวและรวมวง  

      1) รายวิชา 663 209 ทักษะคีย์บอร์ดแจ๊ส 3 1(0-2-1) ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้
ข้อความ CLO1 จาก “แสดงออกถึงความสามารถทักษะการบรรเลง.....” เป็น “แสดงออกถึงทักษะการ
บรรเลง.....” และ CLO2 จาก“แสดงออกถึงความสามารถทักษะการบรรเลง.....” เป็น “แสดงออกถึงทักษะ
การบรรเลง.....” ทั งนี ให้ทบทวนใน PLOs อ่ืน ๆ ที่ใช้ค้าในลักษณะเดียวกันด้วย  

          2) รายวิชา 663 215 คีตปฏิภาณแจ๊ส 1 2(1-2-3) ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบการ
ระบุข้อความใน CLO1 CLO2 และ CLO3 ว่าที่ถูกต้องเป็น “แสดงออกถึงความสามารถทางเทคนิค.....” 
หรือไม ่ทั งนี ให้ทบทวนใน PLOs อ่ืน ๆ ที่ใช้ค้าในลักษณะเดียวกันด้วย 

    ให้เสนอคณะดุริยางคศาสตร์พิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรและสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา 16.20 น. 
       
        นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
        นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
        นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 
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