
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ  

คร้ังท่ี 1/2564 

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ หองประชุม 401 ชั้น 4 สํานกังานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
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ผูเขาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร. กฤษณา  หงษอุเทน กรรมการ 

2. อาจารย ดร. ภาวศุทธิ์  พิริยะพงษรัตน กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชาวรีย  อรรถลังรอง กรรมการและเลขานุการ 

4. นางสาวสุภาวดี  เหลืองศรปีกรณ ผูชวยเลขานุการ 

5. นางสาวน้ําออย  เดชจุย ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 1. ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ  ปาณินท ประธานกรรมการ 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรัญู  พูลสวัสดิ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วินิตา คงประดิษฐ ผูแทนหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปฐมาภรณ  ประพิศพงศวานิช   ผูแทนหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบเคร่ืองประดับ 

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เฉลิมพร สิริวิชัย ผูแทนหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 

 4. อาจารย นันทภัสกร ล่ําภากร ผูแทนหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 

 5. Lecturer Gabriel Camelin ผูแทนหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 

 6. นางสาวอุษา  รุงเรืองวิจิตร นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  

   กองบริหารงานวิชาการ 

 7. นางสาวประภัสสร  ถวายนิล นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ  

   กองบริหารงานวิชาการ 

 8. นางสาววิลาวรรณ  พิชัย นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  

   กองบริหารงานวิชาการ 

 9. นางสาวชุตินันท  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  

   กองบริหารงานวิชาการ 
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ผูลาประชุม 

 1. ศาสตราจารยเอกชาต ิ จันอุไรรัตน กรรมการ 

 2. รองศาสตราจารย ดร. ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล กรรมการ 

 

เปดประชุมเวลา  9.30  น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

 - ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ฝายเลขานุการแจงการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุมสาขาศิลปะ

และการออกแบบ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันศุกรท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยการเวียนเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม  

พ.ศ. 2563 คณะกรรมการใหความเห็นชอบโดยไมมีแกไข  

 ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องที่พิจารณา 

 - ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองท่ีพิจารณา 

 4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 

  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑติวิทยาลัย ซึ่งอยูระหวางเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

  1. ที่ประชุมใหผูแทนหลักสูตรสรุปสาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย  

   ในการนี้ผูแทนหลักสูตรชี้แจงวาในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ไดมีการเทียบเคียงกับหลักสูตร

อ่ืนในประเทศไทย และดําเนินการสรางแรงจูงใจเพื่อใหผูสนใจมาศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยมีการปรับลดรายวิชา 

และเพิ่มการทัศนศึกษาใหมากขึ้น มีการปรับลดจํานวนหนวยกิต และเปลี่ยนแปลงรายวิชาใหทันสมัยมากย่ิงขึ้น 

เชน รายวิชาเคร่ืองประดับสีเขียว เศรษฐกิจพอเพียง ปญญาประดิษฐ เปนตน และมีการเพ่ิมรายวิชาเลือกมาก

ขึ้นกวาเดิม รวมทั้งรายวิชาท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีในการออกแบบ และยังคํานึงถึงสิ่งแวดลอมในการใชวัสดุที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมโดยนํามาทําเปนชิ้นงาน อีกทั้งผูเรียนยังสามารถนําความรูที่ไดไปประกอบธุรกิจสวนตัวได 
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  2. บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 

   2.1 ขอ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน ใหทบทวนขอความวา 

“เปนหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ แหงเดียวในประเทศ ดังน้ันจึงขอ

ยกตัวอยางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนเทียบเคียงกับหลักสูตรฯ ในประเทศแทน ดังตาราง” ให

ชัดเจนย่ิงข้ึน ท้ังนี้อาจปรับแกเปน “เปนหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ แหง

เดียวในประเทศไทย ดังนั้นจึงขอยกตัวอยางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนในประเทศไทย ที่มีเนื้อหา

ใกลเคียงกับหลักสูตรมาเทียบเคียงแทน ดังตาราง” 

   2.2 ขอ 8. การตลาดนักศึกษา ขอ 8.4 บรรทัดที่ 2 ใหปรับแกคําที่พิมพผิดจาก “รวสมัย” 

เปน “รวมสมัย” 

  3. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

   3.1 หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

     3.1.1 ขอ 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ที่ประชุมมีขอสังเกต

ดังน้ี 

      1) ขอ 8.2 ผูสอน นักวิชาการ หรือนักวิจัยดานการออกแบบเครื่องประดับและ

โลหะภัณฑ ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวาไมปรากฏเนื้อหาเก่ียวกับโลหะภัณฑในคําอธิบายรายวิชาใดในหลักสูตร 

ทั้งนี้เสนอใหปรับคําวา “โลหะภัณฑ” เปนคําวา “วัสดุศาสตร” ซึ่งมีความหมายที่กวางกวา โดยใหเพิ่มเนื้อหา

ในคําอธิบายรายวิชาดวย ทั้งน้ีใหทบทวนในอาชีพอื่นที่ปรากฏคําวาโลหะภัณฑดวย 

      2) ขอ 8.3 นักธุรกิจดานการออกแบบดานเคร่ืองประดับและโลหะภัณฑ และขอ 

8.4 ที่ปรึกษาดานธุรกิจที่เก่ียวของกับนวัตกรรมดานการออกแบบแขนงตาง ๆ ทั้งดานระบบการผลิตและวัสดุท่ี

ชวยสงเสริมและพัฒนาสินคาตาง ๆ ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา มีรายวิชาที่เก่ียวของกับอาชีพดังกลาวเพียงวิชา

เดียวเพียงพอหรือไม และในกรณีที่ผูเรียนไมมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีพดังกลาวมากอนหลักสูตรจะมีกระบวนการ

อยางไรในการหลอหลอมใหผูเรียนเปนนักธุรกิจและที่ปรึกษาได ทั้งนี้เสนอใหทบทวน 

     3.1.2 ขอ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 4 ใหปรับแกรูปแบบการ

พิมพเวนวรรคขอความจาก “....การบูรณาการผลิตผล งานวิจัย และงานสรางสรรค การบริการวิชาการการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม.....” เปน “....การบูรณาการผลิตผลงานวิจัย และงานสรางสรรค การบริการวิชาการ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม.....” 

   3.2 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

     3.2.1 ขอ 1.2 ความสําคัญ ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 2 ใหปรับแกขอความจาก “.....สาขา

การออกแบบเครื่องประดับ.....” เปน “.....สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ.....” 

     3.2.2 ขอ 1.3.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหเพ่ิมเรื่องการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม 

จริยธรรมดวย ทั้งนี้ใหปรับแกในขอ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร และ

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ใหสอดคลองกันดวย 
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     3.2.3 ขอ 1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes) PLOs  

      1) หัวตารางชอง Cognitive Domain (Knowledge) (Bloom’sTaxonomy(Revised)) 

ใหปรบัแกรูปการพิมพเวนวรรคเปน “Cognitive Domain (Knowledge) (Bloom’sTaxonomy (Revised))” 

ทุกแหงท่ีปรากฏ  

      2) PLO1 สามารถใชความรู ความคิดสรางสรรค และประสบการณการวิจัยดาน

การออกแบบเครื่องประดับข้ันสูง เพ่ือประยุกตความรูจากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการใหเกิดประโยชนตอ

ตนเองและสวนรวม มีความสอดคลองกับสังคม เศรษฐกิจ สถานการณของประเทศและในระดับนานาชาติที่

อาจมีผลกระทบตอศาสตรดานศิลปกรรมท้ังในปจจุบันและอนาคต ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวา เน้ือความ PLOs 

ดังกลาวมีคําวาประสบการณ ซึ่งนาจะกําหนดระดับของ Bloom’s Taxonomy ไวที่ระดับ “R” และระดับ 

“U” ทั้งนี้เสนอทบทวน หากพิจารณาแลวเห็นสมควร เสนอใหแยกเปนอีก 1 PLOs ทั้งน้ีเสนอใหทบทวน

เนื้อความใน PLOs ขอความวา “สถานการณของประเทศและในระดับนานาชาติ” ที่ถูกควรเปน “สถานการณ

ของประเทศและตางประเทศ” หรือไม 

      3) PLO2  แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่เปดกวางยอมรับการฝกฝนทักษะการแก

ปญหาหรือเทคนิคทางวิชาชีพและเผชิญหนาตอกระแสการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว ที่ประชุมเสนอใหทบทวนการ

ระบุเครื่องหมาย “” ไวท่ีตารางชอง Psychomotor Domain (Skills) เนื่องจากไมสัมพันธสอดคลองกับ

เนื้อความของ PLOs  

      4) PLO4 สงเสริมคุณคาของความรู และทักษะความสามารถอยางถูกตอง

เหมาะสม มีศีลธรรมและจริยธรรมมุงสูความเปนมืออาชีพ ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวาเนื้อความ PLOs ที่ระบุเปน

มุมมองของผูสอนมิใชผูเรียน ทั้งนี้เสนอใหปรับเนื้อความโดยระบุคํา Action Verb ที่ชัดเจนวัดได และเปนสิ่งที่

ตองการใหผูเรียนบรรลุ 

      5) PLO5 วิเคราะหสื่อและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตรรกะทางดานความคิด 

มีความสามารถในการประเมินผลอยางมีวิจารณญาณ สามารถนําแนวคิดเชิงสถิติมาประยุกตใชในการทํางาน 

เพื่อเสริมสรางกระบวนการบริหารจัดการขอมูลการคนควา ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวาเนื้อความ PLOs ดังกลาวมี

ทั้งหมด 4 ประเด็น ใน PLOs เดียว ทั้งน้ีเสนอใหทบทวนแยก PLOs ใหชัดเจนและเหมาะสม 

      6) ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวาในหลาย PLOs ที่ปรากฏคําวา “เพื่อ” ในประโยค

สุดทายของ PLOs  ยกตัวอยางเชน “PLO5 วิเคราะหสื่อและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตรรกะทางดาน

ความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอยางมีวิจารณญาณ สามารถนําแนวคิดเชิงสถิติประยุกตใชในการ

ทํางาน เพ่ือเสริมสรางกระบวนการบริหารจัดการขอมูลการคนควา” ขอความประโยคสุดทายวา “.....เพื่อเสริม

สรางกระบวนการบริหารจัดการขอมูลการคนควา” การบรรลุ PLOs นี้ หมายความถึงความสามารถในการ

บรหิารจัดการขอมูลการคนควาหรือไม ทั้งนี้เสนอใหทบทวนอีกคร้ัง 

      ทั้งนี้เมื่อมีการปรับแก PLOs แลว ใหปรับแกขอมูลในหมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู 

กลยุทธการสอนและการประเมินผล และภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูท่ี
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คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา 

(Course Learning Outcomes : CLOs) ใหสอดคลองกันดวย      

     3.2.4 ขอ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร และ

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตารางชองวัตถุประสงคของหลักสูตร ลําดับที่ 3. สามารถ

ผลิตนกัวิชาการดานการออกแบบเคร่ืองประดับ ท่ีประชุมเสนอใหทบทวนวาสอดคลองกับ PLO6 ดวยหรือไม 

     3.2.5 ขอ 2. แผนพัฒนาปรับปรงุ  

      1) ตารางชองแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ลําดับที่  1 ใหปรับแกตัวยอ

หนวยงานที่พิมพผิดจาก “สป.วอ.” เปน “สป.อว.” ตารางชองกลยุทธเสนอใหเพิ่มกลยุทธ และตารางชอง

หลักฐาน/ตัวบงชี้ ขอยอยที่ 2. รายงานผลการประเมินหลักสูตรตอคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ 

หลักสูตรฯ เสนอใหปรับเน้ือความใหชัดเจน 

      2) แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ลําดับที่ 2 ที่ประชุมตั้งขอสังเกตเนื้อความวา 

“ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ภายในระยะเวลา 2 ป 

นั้น มีเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักฐาน/ตัวบงชี้ดวยหรือไม 

      3)  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ลําดับท่ี 4 ตารางชองกลยุทธ และตารางชอง

หลักฐาน/ตัวบงชี้ ใหปรับการเขียนเนื้อความใหชัดเจน แสดงถึงการพัฒนาทักษะการสอน/การประเมินผลของ

อาจารย มิใชของผูเรียน 

   3.3  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 

     3.3.1 ขอ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหปรับแกขอความจาก “มีการจัดการ

เรียนการสอนในภาคฤดูรอน.....” เปน “มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอน.....” 

     3.3.2 ขอ 2.4. กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  

      1) ขอ 2.4.1 ที่ประชุมเสนอใหทบทวนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน รายวิชา 366 102 

การทําเครื่องประดับ 1 และรายวิชา 366 210 การออกแบบเครื่องประดับ 5 ซึ่งเปนรายวิชาในระดับ 

ปรญิญาตรี ท้ังนี้เสนอใหสรางรายวิชาใหมเพื่อเปนวิชาปรับพ้ืนฐานและใชกับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

      อนึ่งหากพิจารณาทบทวนปรับแกไขแลวใหปรับแกในทุกแหงในรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) ใหสอดคลองกันดวย 

      2) ขอ 2.4.2 ใหปรับแกรูปแบบการพิมพคําวา “ตาง ๆ” ใหอยู ในบรรทัด

เดียวกัน 

     3.3.4 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ขอ 2.6.2 งบประมาณรายจาย ตารางชอง

คาใชจายตอหัวนักศึกษา ป 2565 ใหปรับแกตัวเลขคาใชจายที่พิมพคลาดเคลื่อนจาก “850,000” เปน 

“85,000” 

     3.3.5 ขอ 3.1.3.3 รายวิชา  

      1) วิชาปรับพื้นฐาน ที่ประชุมเสนอใหสรางรายวิชาใหมแทนรายวิชาในระดับ

ปรญิญาตร ี



6 
 

      2) วิชาบังคับ ใหปรับแกชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งไมสอดคลองกับชื่อรายวิชา

ภาษาไทย ในรายวิชาดังตอไปนี้ 

 จาก  “366 542  การขับเคลื่อนเปาหมายการออกแบบและพัฒนาที่ย่ังยืน  6(5-3-10) 

      (Driving Design and Development Sustainable) 

 เปน “366 542  การขับเคลื่อนเปาหมายการออกแบบและพัฒนาที่ย่ังยืน  6(5-3-10) 

      (Driving Design for Sustainable Development)  

 จาก “366 543 เคร่ืองประดับเพ่ือสงเสริมการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม 6(5-3-10) 

      (Strengthening New Economic Trend with Jewelry) 

 เปน “366 543 เคร่ืองประดับเพ่ือสงเสริมการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม 6(5-3-10) 

      (Jewelry for Strengthening New Economic Trend) 

       3) วิชาเลือก เสนอใหทบทวนชื่อรายวิชาภาษาไทย 

 จาก “366 552  เคร่ืองประดับสีเขียว   4(3-3-6) 

      (Green Jewelry) 

 เปน “366 552  เคร่ืองประดับเขียว   4(3-3-6) 

      (Green Jewelry) 

       ทั้งนี้ หากพิจารณาปรับแกแลวใหปรับแกในทุกแหงที่ปรากฏ 

     3.3.6 ขอ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

       1) ที่ประชุมเสนอใหทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชาในภาพรวม เนื่องจาก

เนื้อความยังเปนรปูประโยค ทั้งนี้ใหปรับแกเปนนามวลี 

       2) รายวิชา 366 551 วิทยาการรับรูเพื่อการออกแบบ (Cognitive Science 

for Design) 4(3-3-6) เสนอใหปรับแกคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยจาก “.....ศึกษาการเรียนรูโดยใชสมอง 

เปนฐานหรือปญญาประดิษฐ....” เปน “.....ศึกษาการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานและปญญาประดิษฐ....” ทั้งนี้

เพื่อใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

       3) รายวิชา 366 552 เคร่ืองประดับสีเขียว (Green Jewelry) 4(3-3-6) เสนอ

ใหปรับแกคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยจาก “.....เพ่ือใหเกิดการรักษาตนทุนธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการใช

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด” เปน “.....การรกัษาตนทุนธรรมชาต ิการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด” 

       4) รายวิชา 366 561 วิทยานิพนธ (Thesis) มีคาเทียบเทา 12 หนวยกิต 

เสนอใหปรับแกคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยจาก  

        “รวบรวมและประมวลขอมูลการนําเสนอโครงการวิทยานิพนธ สะทอน

ระบบการ คนควา กระบวนการวิเคราะห และพัฒนาการดานการวิจัย”  

        เปน  
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        “คนควา กระบวนการวิเคราะห และพัฒนาการดานการวิจัย รวบรวมและ

ประมวลขอมูลการนําเสนอโครงการวิทยานิพนธ สะทอนระบบการ ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ” 

        ทั้งนี้ ใหปรับแกในภาคผนวก ช คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให

สอดคลองตรงกันดวย 

     3.3.7 ขอ 4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ 

สหกิจศึกษา)  

       1) ที่ประชุมเสนอใหปรับแกขอความจาก “รายวิชา 366 544 ปญญาปริทัศน 

(Exploratory Wisdom) 2(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง) ขอใหพิจารณาเงื่อนไขวัดผลการศึกษาเปน S/U ในรายวิชา

นี้ ซึ่งเปนรายวิชาบังคับของหลักสูตร” เปน “รายวิชา 366 544 ปญญาปริทัศน (Exploratory Wisdom)  

2(ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง)” 

       2) ขอ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน ตารางชองจํานวนชั่วโมง ใหปรับแก

ขอความจาก “ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง (15 ชั่วโมงตอสัปดาห)” เปน “ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง” 

   3.4  หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

     3.4.1 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

       ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวา เน้ือความของ PLOs ที่ระบุยังไมปรากฏชัดเจนวา

สัมพันธสอดคลองกับผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ยกตวัอยางเชน  

       PLO 2 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่เปดกวาง ยอมรับการฝกฝนทักษะการแก 

ปญหาหรือเทคนิคทางวิชาชีพและเผชิญหนาตอกระแสการปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็ว ไมปรากฏเนื้อความของ PLOs 

ที่สัมพันธสอดคลองกับ TQF ดานที่ 3 ทักษะทางปญญา ในขอยอยที่ 6 ทั้งนี้อาจเพ่ิมเนื้อความใน PLO ให

ชัดเจนยิ่งขึ้น 

        PLO 3 พัฒนาตนเองเพื่อภาวะความเปนผูนําอันตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานของความ

รับผิดชอบตอองคกร สังคม และตนทุนทรัพยากรเนื้อความ PLOs ไมปรากฏความสัมพันธสอดคลองกับ TQF 

ดานที่ 3 ทักษะทางปญญา ในขอยอยที่ 4 ทั้งนี้เสนอใหทบทวน  

       ทั้งนี้ใหทบทวนเนื้อความของ PLOs กับความสัมพันธกับ TQF อีกคร้ังทุก PLOs 

     3.4.2 หัวขอผลการเรียนรูในตารางความหมาย ท่ีประชุมเสนอใหตรวจสอบวาไดนํา

ประเด็นตาง ๆ จาก มคอ. 1 ระบุไวในเนื้อความของ PLOs ครบถวนแลวหรือไม และในขอ 5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอ 5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาตาง

ประเทศ และภาษาสื่อสารอ่ืน ๆ เชน ภาษาอักษร ภาษาภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร ได

อยางมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวา เนื้อความดังกลาวไมปรากฏชัดใน PLOs ใด ทั้งน้ีเสนอใหทบทวน 

โดยเพิ่มเนื้อความใน PLOs เดิมหรือเพ่ิม PLOs ใหม ตามความเหมาะสม 
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       อนึ่ง เมื่อปรับแก PLOs แลว ใหปรับแกทุกแหงที่ปรากฏในรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) ใหสอดคลองกันดวย 

     3.4.3 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning 

Outcomes จําแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามลําดับชั้นป) ชั้นปที่ 2 รายวิชา 366 561 วิทยานิพนธ ใหตัด “S” 

ที่ระบุไวใน PLO3 ออก เนื่องจากไมปรากฏในหมวดที่ 2 ขอ 1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes) PLOs  

     3.4.4 ตารางขอมูลความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา ที่ประชุม

เสนอใหทบทวนเนื้อความวาครอบคลุมผลลัพธการเรียนรูที่ผูเรียนจะไดรับครบถวนแลวหรือไม  

   3.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

     3.5.1 ขอ 4. อาจารย ขอ 4.5 ความกาวหน าในการผลิตผลงานทางวิชาการของ

อาจารย ที่ประชุมเสนอใหเพ่ิมการระบุแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึนดวย 

     3.5.2 ขอ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ใหปรับแกขอความที่พิมพซ้ํากันออกจาก “.....สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูท้ังความพรอมทางกายภาพและความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณ.....” 

เปน “.....สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณ.....” 

   3.6 ภาคผนวก ข อาจารยพิเศษ อาจารยลําดับที่ 2 Proceedings ลําดับที่ 2 บรรทัดที่ 3 

ใหตรวจสอบการพิมพคําวา “....ออกแบบตกแตงภาย” ที่ถูกตองเปน “....ออกแบบตกแตงภายใน” หรือไม 

   3.7 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษา

จริง และผูสําเรจ็การศึกษาในระยะเวลา 5 ป ตารางชองปการศึกษา 2561 ใหตรวจสอบตัวเลขในตารางชองรับ

จริงที่ระบุเปน “4” วาที่ถูกตองเปน “3” หรือไม เนื่องมีนักศึกษากําลังศึกษา 2 คนและ พนสภาพ/ลาออก 1 

คน  

   3.8 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ตารางเปรยีบเทียบรายละเอียดของหลักสูตรกับ มคอ.1  

     3.8.1 ขอ 2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตร

ปรับปรุง ใหตรวจสอบและปรับแกชื่อหัวขอในขอยอย (1) หมวดวิชาพื้นฐาน ในหนา 17 ระบุเปน “วิชาปรับ

พ้ืนฐาน” ใหสอดคลองตรงกัน 

     3.8.2 ขอ 3. การปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ใหตรวจสอบและปรับแกชื่อหัวขอในขอ

ยอย (1) หมวดวิชาพ้ืนฐาน ในหนา 17 ระบุเปน “วิชาปรับพื้นฐาน” ใหสอดคลองตรงกัน 

   3.9 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรู ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) กับผลลัพธการเรียนรู ท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course 

Learning Outcomes: CLOs)  

     3.9.1 ที่ประชุมเสนอใหปรับแกภายหลังจากการปรับแก PLOs ในหมวดที่ 2 ขอมูล

เฉพาะของหลักสูตร และหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
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     3.9.2 ใหทบทวนการใชคํา Action Verb ใน CLOs ยกตัวอยางเชน “มีความรู” ให

ปรบัใชเปนคํา Action Verb ที่สามารถวัดประเมินผลนักศึกษาได ทั้งน้ีอาจปรับเปน “สามารถอธิบาย.....” 

     3.9.3 ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวาเน้ือความ CLOs ในหลายรายวิชาเนื้อความของ CLOs 

เหมือนกันทุกประการ เชน CLO1 มีความรู ความคิดสรางสรรค และความสามารถดานการวิจัย เพื่อประยุกต

ใหเกิดผลลัพธตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ปรากฏอยูในหลายรายวิชา ทั้งนี้เสนอใหทบทวน 

   3.10. ภาคผนวก ช คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีประชุมเสนอใหปรับแกคําอธิบาย

รายวิชาภาษาอังฤษขอความวา “Field trips required.” เปน “Field trip(s) required.” ในทุกแหงท่ีปรากฏ 

 ใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและ

สภาวิชาการ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

 4.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลัยนานาชาติ 

  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตร

นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งอยูระหวางเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ดังน้ี 

  1. ที่ประชุมใหผูแทนหลักสูตรสรุปสาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา      

การออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

   ในการนี้ ผูแทนหลักสูตรชี้แจงวาการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา      

การออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ไดมีการปรับปรุงตามมติ        

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการกลุมยอย สาขาศิลปะการออกแบบ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 

2563 โดยหลักสูตรน้ีเปนหลักสูตร Double Degree มีการปรับใหหลักสูตรมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และมีการ

ปรับลดจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรลง โดยยุบรวมรายวิชาเขาดวยกัน อาทิ รายวิชา Drawing กับ 

Digital เพื่อปรับเพ่ิมแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ประสงคสําเร็จการศึกษาภายใน 3 ป และปรับจํานวนรับ

นักศึกษาเปนปการศึกษาละ 60 คน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเขาศกึษาที่มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ 

จุดเดนท่ีสําคัญของหลักสูตร คือ เนนรายวิชาปฏิบัตินักศึกษามีประสบการณในการทํางานจริง และมีการ

แลกเปลี่ยนการเรียนรูกับหลักสูตรความรวมมือในตางประเทศ 

  2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

  2.1 Section 1 General Information ขอ 6. Curriculum Approval Process ขอยอยที่ 

6.2 ใหปรับแกขอความจาก  

   “The curriculum was approved by Silpakorn University Academic Council at 

the meetings .../2020 on ... month 2021.” 
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   เปน 

   “The curriculum was approved by Silpakorn University Academic Council at 

the meetings .../2021 on ... month 2021.” 

  2.2 Section 2 Information of the Curriculum 

    2.2.1 ขอ 1.1 Philosophy ที่ประชุมเสนอใหปรับแกขอความที่ระบุใหสั้น และกระชับ 

มากยิ่งข้ึน 

    2.2.2 ขอ 1.3.2 Programme Learning Outcomes (PLOs) 

     2.2.2.1 PLO2 Understand digital technology and software. ท่ีประชุม

ตั้งขอสังเกตคําวา “Understand” เมื่อเขาใจแลว นักศึกษาตองสามารถทําสิ่งใดไดบาง ท้ังนี้ เสนอใหปรับเปน 

คํา Action Verb ท่ีเหมาะสม 

     2.2.2.2 PLO6 Implement soft skills in creative and intelligence in art 

and design production. ที่ประชุมตั้งขอสังเกตคําวา “Implement soft skills” ทั้งนี้ เสนอใหระบุให

ชัดเจนวาเปน soft skills ทางดานใด 

     2.2.2.3 PLO7 Demonstrate international and industrial standards.    

ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวาขอความที่ระบุไวไมสมบูรณ ทั้งนี้ ใหเพ่ิมการขยายความเนื้อความของ PLOs ใหชัดเจน 

     2.2.2.4 PLO10 Integrate educational, entrepreneur and business 

practices. ที่ประชุมตั้งขอสังเกตการระบุเคร่ืองหมาย “√” ไวที่  Affective Domain (Attitude) ท้ังนี้        

เสนอใหระบุเนื้อความของ PLOs ใหชัดเจนวาเปน Affective Domain ทางดานใด 

    2.2.3 ขอ 1.3.3 The relationships between the programme’s Objectives and 

Programme Learning Outcomes ที่ประชุมเสนอใหพิจารณาการระบุความสัมพันธระหวางวัตถุประสงค

และ PLOs ใหสอดคลองกัน อาทิ 

     1) วัตถุประสงคขอที่ 1 To produce graduates who are able to produce 

artistic and graphical works for digital communication media. สัมพันธกับ PLO4 PLO7 PLO9 และ 

PLO12 หรือไม 

     2) วัตถุประสงคขอที่ 2 To produce graduates who can conduct creative 

research to deliver solutions for digital media. สัมพันธกับ PLO5 PLO7 PLO10 และ PLO12 หรือไม 

     3) วัตถุประสงคขอที่  3 To produce graduates who are able to work 

for international and industrial design standards in educational, entrepreneurial, and business 

practice in Thailand or abroad. สัมพันธกับ PLO11 หรือไม 
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    ทั้งนี้ เม่ือปรบัแก PLOs แลว ใหปรับแกใน Section 4 Learning Outcome, Teaching 

Strategies, and Evaluation แ ล ะ  Appendix G Consistency table between Programme Learning 

Outcomes (PLOs) with Course Learning Outcomes (CLOs) ใหสอดคลองกันดวย 

  2.3 Section 3  Educational Management System, Curriculum Implementation 

and Structure 

    2.3.1 ขอ 1.1 System ใหปรับแกการระบุเนื้อความเปน “จัดการศึกษาระบบทวิภาค 

โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา     

15 สัปดาห ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง” โดยจัดพิมพเปนภาษาอังกฤษ 

    2.3.2 ขอ1.2 Summer Semester Management ใหปรับแกการระบุเนื้อความเปน 

“มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน ภาคการศึกษาละ ไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ   

การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นสมควร” โดยจัดพิมพเปนภาษาอังกฤษ 

    2.3.3 ขอ 2.2 Entry Requirement (2) Applicants must have at least one of 

the following English proficiency exam results issued not more than 2  years before the 

application date: ขอยอยที่ (7) Proof of English proficiency at B2 level or higher. ที่ประชุมเสนอให

ขยายความในระดับ B2 ใหชัดเจนวาหมายถึงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (STEP) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

หรอืไม 

    2.3.4 ขอ 2.3 Problems Experienced by New Students Encounter Upon the 

Beginning of the Programme ขอยอยท่ี 2.3.1 ที่ประชุมตั้งขอสังเกตขอความวา “they are not able to 

communicate effectively in English” ซึ่ งเปนปญหาเก่ียวกับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งนี้             

ใหพิจารณาวาการระบุปญหาเชนนี้ จะสอดคลองกับหลักสูตรที่เปนหลักสูตรนานาชาตหิรือไม 

    2.3.5 ขอ 2.6 Budget Plan  

     2.3.5.1 ที่ประชุม เสนอใหพิจารณาการระบุ งบประมาณรายรับ และ

งบประมาณรายจายในภาพรวมใหถูกตอง  

     2.3.5.2 ขอยอยที่ 2.6.2 Expenditure Budget (Thai Baht) ใหตัดขอความวา 

“Remark:  Silpakorn University Council has approved the tuition fees in its meeting … on ….” 

ดานทายตาราง ออก และใหตรวจสอบขอความ “Average Expenses per student is 226,083 baht per 

year.” วาถูกตองหรือไม ทั้งนี้ ใหปรับจากการระบุคาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา เปน “คาใชจายสูงสุดตอคน

ตอป” 
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    2.3.6 ข อ  2 . 8  Credit Transfer Credit transfer should be conducted in 

accordance with Based on the regulations of Silpakorn University Undergraduate School 2017 

(see Appendix A) ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวาการระบุขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ใชขอความไมสอดคลองกัน

ในหลาย ๆ แหง ท้ังน้ี ใหปรับแกการระบุขอความใหสอดคลองกันทุกแหงที่ปรากฏ 

     2.3.7 ขอ 3.1.4 Study Plan ใหปรับแกรูปแบบการพิมพรหัสวิชาในตารางชอง Course 

Code จาก “900 XXX” เปน “XXX XXX”  

    2.3.8 ขอ 3.1.5 Course Descriptions 

     2.3.8.1 General Education Courses ร า ย วิช า  900  31 6  Japanese II     

3(2-2-5) ที่ประชุมเสนอใหพิจารณาเพิ่มขอความวา “วิชาบังคับกอน : 900 315 Japanese I” หรือ “เงื่อนไข 

: โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน” กอนการระบุคําอธิบายรายวิชา ทั้งนี้ ใหตรวจสอบและปรับแก            

ทุกรายวิชาในลักษณะที่เปนรายวิชาตอเนื่อง 

     2.3.8.2 รายวิชา 913 210 Graphic Illustration 3(2-2-5) คําอธิบายรายวิชา 

ให ป รั บแก ข อค วา มจ าก  “ … . .  drawing skills, discovery new possibilities for illustrated visual 

expression, basic drawing skills, basic digital tool skills combine with types, … . . ”  เ ป น  “… . . 

drawing skills, discovery new possibilities for illustrated visual expression, basic drawing skills, 

digital tool skills combine with types, …..” และที่ประชุมตั้งขอสังเกตมีการระบุคําวา “drawing skills” 

ซ้ําซอนกัน ทั้งนี้ เสนอใหทบทวน 

     2.3.8.3 รายวิชา 913 323 Selected Topic in Digital Communication 

Design I 3(2-2-5) คําอธิบายรายวิชา ใหปรับแกรูปแบบการพิมพจาก 

    913 323  Selected Topic in Digital Communication Design I 3(2-2-5) 

    Condition:  Under the approval of the programme 

committees Selected topic in digital communication design 

focusing on Animation, Moving Image, interactive design. 

      เปน 

    913 323  Selected Topic in Digital Communication Design I 3(2-2-5) 

      Condition: Under the approval of the programme committees.  

       Selected topic in digital communication design focusing 

on Animation, Moving Image, interactive design. 

     ท้ังนี้ ใหตรวจสอบและปรบัแกในทุกรายวิชาที่ปรากฏ 
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     2.3.8.4 รายวิชา 913 401 Critical Practice 16 (6-20-22) และรายวิชา      

913 402 Major Project 20 (no less than 900 hours)  เงื่ อนไขราย วิชา ใหป รับแกข อความจาก 

“Condition:  Must pass Core courses, Professional elective courses, and Internship in Design 

and Communication” เปน “Condition: Must pass Core courses, Professional elective courses, 

and 913 302  Internship in Design and Communication” 

    2.3.9 ขอ 4. Details of Practicum 

     2.3.9.1 ขอ 4.2 Time Frame ใหป รับแกรูปแบบการพิมพข อความว า        

“เพ่ิมขอมูลป/ภาคการศึกษา” โดยใหระบุเปน Year ......  Semester .............. ของชวงเวลาที่นักศึกษาไป     

ฝกปฏิบัติภาคสนาม 

     2.3.9.2 ขอ 4.3 Class Schedule  

Practical Requirements Number of Hours 

Practical Applications 

Professional Internship 

No less than        hours 

No less than        hours 

      ใหปรับแกการพิมพขอความในตารางชอง Number of Hours โดยให

ระบุจํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีนักศึกษาตองฝกปฏิบัติภาคสนาม 

  2.4 Section 4 Learning Outcomes, Teaching Strategies and Evaluation 

    2.4.1 The relationships between Programme Learning Outcomes ( PLOs) 

and Thailand Qualification Framework (TQF) General Education Courses / Specialization Course 

ที่ประชุมเสนอใหพิจารณาการระบุความสัมพันธของ PLOs ใหสอดคลองกับ TQF ทั้งหมดในภาพรวม อาทิ 

     PLO2 Understand digital technology and software.  ควรสอดคล อ ง /

สัมพันธกับ TQF ในดานที่ 2. Knowledge และ 3. Intellectual Skills หรือไม 

     PLO3  Express professionalism, integrity, and ethical conduct. 

สอดคลอง/สัมพันธกับ TQF ในดานที่ 1. Morality and Ethics ขอยอยที่ 2 และ 3 อยางไร ทั้งนี้ ใหปรับ

เนื้อความ PLOs ใหชัดเจน 

     PLO4 Transfer interpersonal skills, leadership, and responsibility with 

respect to different notions and ideas. ควรสอดคลอง/สัมพันธกับ TQF ในดานที่ 2. Knowledge และ 

3. Intellectual Skills หรือไม 

     PLO7 Demonstrate international and industrial standards. สอดคลอง/

สัมพันธกับ TQF ในดานที่ 4. Interpersonal skill and Responsibility อยางไร ใหระบุสาระของ TQF ใน 

PLOs ใหชัดเจน 
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     PLO10  Integrate educational, entrepreneur and business practices. 

สอดคลอง/สัมพันธกับ TQF ในดานท่ี 1. Morality and Ethics ขอยอยท่ี 1 และ 2 อยางไร ใหระบุสาระของ 

TQF ใน PLOs ใหชัดเจน 

    2.4.2 หนา 73 – 74 Curriculum mapping of the learning outcomes according 

to TQF1 ver. 2015 ที่ประชุมเสนอใหทบทวนวาผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ

กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) อยางชัดเจนทุกขอหรือไม และหลักสูตรนํา

ประเดน็ที่ปรากฏตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ไประบุในเนื้อความของ PLOs อยางครบถวนแลวหรือไม 

    2.4.3 Curriculum Mapping and PLOs :  Programme Learning Outcomes 

Classified According to the Required Courses in General Education and Specialized Courses (In 

order of year) 

     2.4.3.1 ที่ประชุมตั้งขอสังเกตในกลุมรายวิชา General Education Courses 

เนื่องจากเปนรายวิชาเลือกใหนักศึกษาเลือกเรียน เสนอใหพิจารณาวาเมื่อนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุม

รายวิชา General Education Courses ครบตามโครงสรางหลักสูตรแลว นักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธการ

เรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่รับผิดชอบในกลุมรายวิชา General Education Courses ตาม

เจตนารมณของหลักสูตร  

     2.4.3.2 หนา 82 รายวิชา 913 103 Principles of Visual Communication 

และรายวิชา 913 104 Innovative Design Process ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวาเปนรายวิชาในชั้นปที่ 1 แต

บรรลุไดผลลัพธการเรียนรูในระดับ “E” “C” จะสามารถปฏิบัติไดจริงหรือไม 

     2.4.3.3 ใหปรับแกรูปแบบการพิมพแยกคําระดับ “Ap” “An” “At” ในตาราง

ชอง PLOs : Programme-Level Learning Outcomes โดยใหพิมพอยูในบรรทัดเดียวกัน 

    2.4.5 Expected Learning Outcome at the end of Academic Year ที่ ป ร ะชุ ม

เสนอใหพิจารณาปรับแกการระบุขอความ โดยใหปรับประเด็นใหชัดเจน  

  2.5 Section 5 Students Assetment Criteria ขอ 4. Graduation Criteria  

    2.5.1 ใหปรับแกรูปแบบการระบุขอยอยจาก “3.1” และ “3.2” เปน “4.1” และ 

“4.2” 

    2.5.2 ขอยอยที่ 3.1 ที่ประชุมตั้งขอสังเกตขอความวา “..... with General Education 

Courses 30 credits, Core Courses 27 credits, Required courses 40 credits, Elective courses 30 

credits, and Free Elective courses 6 credits.” ทั้งนี้ ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวาหากไมมีความจําเปนท่ีตอง

ระบุแยกเปนหมวดวิชาในเกณฑการสําเร็จการศกึษา เสนอใหตัดขอความน้ีออก 
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  2.6 Appendix A Silpakorn University regulations regarding undergraduate 

degree level, B.E. 2560 ใหเพ่ิมการระบุเอกสารในหนาท่ี 1 ของขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  2560  

  2.6 Appendix B Full-time faculty academic works and teaching experiences 

    2.6.1 อ า จ า รย ลํ า ดั บที่  2  Academic Performance ( Published in the past 5 

years) Academic Journal ใหปรับแกรูปแบบการพิมพตัวยก จาก “15th” เปน “15th” ใหถูกตอง 

    2.6.2 อ า จา รย ลํ า ดั บที่  3 Academic Performance ( Published in the past 5 

years) Proceedings ผลงานลําดับที่ 3 ใหปรับแกรูปแบบการพิมพตัวยก จาก “4th” เปน “4th” ใหถูกตอง 

และผลงานลําดับท่ี 3 และ 4 ใหเพ่ิมการระบุขอมูลเลขหนาดวย 

 ใหเสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา ปรับแกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

และสภาวิชาการ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

ปดประชุมเวลา 13.05 น. 
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