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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ขอลาประชุม เนื่องจาก     
ติดภารกิจการสอน 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลัยนานาชาติ 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม  
สภาวิชาการ ครั งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 แล้ว 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังนี  
  1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
   1.1 ข้อ 1. สาระในการปรับปรุงหลักสูตรฯ  
    1.1.1 ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดรายวิชาใหม่ด้วย  
    1.1.2 ตารางแสดงแผนการรับนักศึกษากับจ้านวนที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส้าเร็จ
การศึกษาในระยะเวลา 5 ปี ตารางช่องพ้นสภาพ/ลาออก ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนตัดออก เนื่องจากควรระบุ
เฉพาะจ้านวนนักศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเรียน ไม่ควรระบุจ้านวนนักศึกษาท่ีไม่มารายงานตัว  
   1.2 ข้อ 2. จุดเด่นของหลักสูตรฯ บรรทัดแรก ให้ปรับแก้ข้อความจาก “หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มุ่งเน้นให้นักศึกษาความเป็นผู้น้า .....” เป็น “หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเป็นผู้น้า .....” และที่ประชุมเสนอ
ให้เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการรีสอร์ท หรือการบริหารจัดการธุรกิจโฮมสเตย์ เพ่ือเสริมสร้าง
จุดเด่นของหลักสูตรฯ ให้แข็มแข็งขึ น และอาจมีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษามากยิ่งขึ น 
   1.3 ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมตั งข้อสังเกตข้อความว่า “.....       
หลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเป็นมหาวิทยาลัยชั นน้าแห่งการสร้างสรรค์ .....” เป็นวิสัยทัศน์ของ
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มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นลักษณะที่ส้าคัญในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย ไม่ใช่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของ
หลักสูตรฯ หรือไม่ 
   1.4 ข้อ 4. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน ที่ประชุมเสนอให้ระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเทียบเคียงหลักสูตรฯ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร กับหลักสูตรที่ ใกล้เคียงของ
สถาบันการศึกษา อ่ืน อาทิ  การเทียบเคียงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าหลักสูตรมีจุดที่แตกต่างกันอย่างไร หลักสูตรฯ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดเด่น หรือ
จุดแข็งอย่างไร 
  2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
   2.1 คณะกรรมการ ให้ผู้แทนหลักสูตรชี แจงหลักการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลัย
นานาชาติ ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขจากหลักสูตรเดิมอย่างไร มีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงเนื อหาอย่างไรบ้าง  และ
จุดเด่นที่ส้าคัญของหลักสูตรมีอะไรบ้าง 
    ในการนี  ผู้แทนหลักสูตรชี แจงว่า มีการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลัยนานาชาติ  
เป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี มีจ้านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรคงเดิม คือ 142 หน่วยกิต 
และได้มีการด้าเนินการส้ารวจความคิดเห็นจาก Stakeholders’ needs/Input ในกลุ่มต่าง ๆ อาทิ             
ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ว่ามีความต้องการให้หลักสูตรปรับปรุงในส่วนใดบ้าง และจากการส้ารวจ          
ความต้องการจ้าเป็นของ Stakeholders’ needs/Input ในกลุ่มต่าง ๆ ทางหลักสูตรฯ จึงได้น้ามาปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร โดยสรุปได้ดังนี  
    1)  โครงสร้างหลักสูตร มีการปรับลดจ้านวนชั่วโมงรายวิชาฝึกงานของนักศึกษา 
เพ่ือรักษาสมดุลในชีวิตประจ้าวันของนักศึกษา ไม่ให้เครียดจากชั่วโมงฝึกงานที่มากเกินไป ในส่วนของรายวิชา  
มีการปรับ ลด ยุบ รวม และเปิดรายวิชาใหม่ เพ่ือให้รายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ที่เน้น Outcomes – Based Education (OBE) 
    2) จุดเด่นของหลักสูตร เป็นหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree) กับสถาบัน 
Vatel Hotel & Tourism Business School ประเทศฝรั่งเศส นักศึกษาในหลักสูตรจะได้ฝึกงานตั งแต่ชั นปีที่ 1 
จนถึงชั นปีที่ 4 โดยฝึกงานทั งในและต่างประเทศ เมื่อนักศึกษาเรียนชั นปีที่ 3 สามารถไปศึกษาต่อที่สถาบัน
ความร่วมมือในต่างประเทศได้ ท้าให้เมื่อนักศึกษาส้าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้
ทันที ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นที่ต้องการของ Stakeholders’ 
needs ในกลุ่มนายจ้าง 
   2.2 หน้า 1 หัวข้อ Campus/Faculty/Department ที่ระบุว่า “CAT Building”        ที่
ประชุมเสนอให้ระบุสถานที่ให้ชัดเจนว่าอาคาร CAT Building ตั งอยู่ที่บางรัก 
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   2.3 Section 1 General Information  
    2.3.1 ข้อ 6. Curriculum Approval Process ข้อย่อยท่ี 6.2 ให้เพ่ิมข้อมูล          ที่
ประชุมสภาวิชาการ ครั งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 ด้วย 
    2.3.2 ข้อ 12.1 Curriculum development ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้
ข้อความจาก “....., public mind, and living in society.” เป็น “....., public mind, and living in diverse 
society.” 
   2.4 Section 3 Educational Management System, Curriculum 
Implementation and Structure  
    2.4.1 ข้อ 1.2 Summer Semester Management เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“Summer session is offered, if necessary.” เป็น “Summer session is offered as approved by the 
curriculum committee.” ทั งนี  ให้ทบทวนอีกครั ง เนื่องจากในข้อ 3.1.4 Study Plan มีการระบุการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ทั งนี  ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก้าหนด 
    2.4.2 ข้อ 3.1 Curriculum ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 3 - 4 “..... The curriculum 
emphasizes on both theoretical and practical classes in compliance with the European 
standard. .....” ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าปรากฏแต่มาตรฐานของต่างประเทศ แต่ไม่ปรากฏมาตรฐานของ
ประเทศไทย ทั งนี  เสนอให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานในประเทศไทยด้วย 
    2.4.3 ข้อ 1.2 Elective Prescribed Courses หัวข้อ Language Courses          ที่
ประชุมตั งข้อสังเกตว่าต่อไปในอนาคตจะมีนักศึกษาเวียดนามสนใจเข้าศึกษามากยิ่งขึ น อาจต้องเพ่ิมกลุ่มภาษา
เวียดนามด้วย 
    2.4.4 ข้อ 3.1.5 Courses Description  
     2.4.1.1 รายวิชา 900 114 French for Everyday Use II 3(2-2-5) และ
รายวิชา 900 115 French for Everyday Use III 3(2-2-5) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าค้าอธิบายรายวิชา ข้อความ
ว่า “Higher level of .....” และ “Higher number of .....” ใช้ข้อความแตกต่างกัน ทั งนี  เสนอให้ทบทวน  
     2.4.1.2 รายวิชา 900 139  Aesthetic in Arts 3(3-0-6) ชื่ อรายวิชา   
เสนอให้ปรับแก้เป็น “Aesthetics in Arts” ทั งนี  ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏให้สอดคล้องกันด้วย 
     2.4.1.3 ร ายวิ ช า  900  143  Contemporary Word Affairs 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “A series of 21st century world issues, .....” เป็น            
“21st Century world issues, .....” 
     2.4.1.4 ร าย วิ ช า  9 12  2 03  Foundations of Economics 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Concepts of economic activity at both the micro and 
macro level, .....”  เ ป็ น  “Concepts of economic activities at both the micro and macro level, 
.....” 
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   2.5 Section 4 Learning Outcomes, Teaching Strategies and Evaluation 
    2.5.1 ข้อ 1. Student Specific Qualification Development ที่ประชุมเสนอให้
ปรับแก้ชื่อหัวข้อเป็น “Student Special Characteristics Development” เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อหัวข้อ
ภาษาไทยว่า “การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา” และตารางช่อง Expected Outcomes ที่ประชุม
เสนอให้ปรับแก้ชื่อเป็น “Special Characteristics” ทั งนี  เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อภาษาไทยว่า “คุณลักษณะ
พิเศษ” และเสนอให้ทบทวนข้อความสรุปก่อนตารางให้สอดคล้องกับเนื อความที่ระบุในตารางด้วย 
    2.5.2 หน้า 63 –  66 Curriculum Mapping and PLOs : Program Learning 
Outcomes Classified According to the Required Courses in General and Specialized Courses (In 
order of year) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จากตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก จากข้อความว่า “AP” “AN” 
และ “AT” เป็น “At” “An” และ “At” ตามล้าดับ 
  ให้เสนอวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรและที่ประชุมสภาวิชาการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา  11.00  น. 

 นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
 นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
 นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


