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ผูลาประชุม 

 1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. สันติ  เล็กสุขุม ประธานกรรมการ 

 

เปดประชุมเวลา  9.35  น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

 ฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา ทานประธานกรรมการขอลาประชุม เนื่องจากปวย โดย

มอบหมายให รองศาสตราจารย ดร. มณีปน  พรหมสุทธิรกัษ เปนประธานในที่ประชุมแทน 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ฝายเลขานุการแจงการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุมสาขา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 โดยการเวียนเมื่อวันที่ 

19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบ โดยไมมีแกไข 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องที่พิจารณา 

 - ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองท่ีพิจารณา 

 4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2563) บัณฑติวิทยาลัย ซึ่งอยูระหวางเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิดังนี้

 1. ที่ประชุมเสนอใหพิจารณาทบทวนชื่อสาขาวิชาจาก “หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การสอนภาษาไทย” เปน “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใชภาษาไทย” เพื่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางความคิด และรูปแบบวิธีการใหม ๆ ทั้งนี้ ผูแทนหลักสูตรขอคงชื่อสาขาวิชาเปน “สาขาวิชา

การสอนภาษาไทย” เนื่องจากเน้ือหาในหลักสูตรเนนในดานการสอน และใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุด

เดียวกันกับหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

 

 



3 

 
 2. บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 

  2.1 ขอ 1 สาระในการเปดหลักสูตรใหม และผลการวิเคราะห SWOT analysis 

   2.1.1 ที่ประชุมเสนอใหเพิ่มเนื้อหาท่ีสื่อใหเห็นถึงความสําคัญของภาษาไทย โดยอาจ

ระบุเนื้อความเก่ียวกับความสามารถในการใชภาษาไทยเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนา หรือสงเสริมเร่ือง

การสื่อสาร การสอน และการวิจัย เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เสนอใหเพิ่มอัตลักษณหรือจุดเดนของ

หลักสูตรดวย 

   2.1.2 ยอหนาที่ 2 ที่ประชุมเสนอใหปรับแกขอความจาก “....... เนื่องจากตางประเทศ

มีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทยและการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดาน

พลังงานและ ICT อยูในระดับต่ํา” เปน “....... เนื่องจากตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทยและการ

สงเสรมิการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT ของไทยอยูในระดับต่ํา” 

   2.1.3 ยอหนาที่  3 ที่ประชุมเสนอใหปรับแกขอความจาก “หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2563) จึงเนนการเรียนการสอนเพ่ือฝกใหผูเรียนมี

ความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเรียนการสอนภาษาไทย .......” เปน 

“หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) จึงเนนการเรียนการสอน

เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนมีความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเรียนการสอน

ภาษาไทย .......” 

   2.1.4 ขอยอยที่ 2 ขอความวา “...... หากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งโดดเดนดานวิชาสาย

ศิลปเห็นสมควรใหเปดหลักสูตรน้ี จะเปนการเสริมสรางความโดดเดนใหแกมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพราะนอกจาก

จะเปนหลักสูตรแรกของประเทศไทยแลว ยังเปนหลักสูตรแรกของอาเซียนและโลกดวย” ที่ประชุมเสนอให

ทบทวนปรับวิธีการเขียนขอความดังกลาวอีกครั้ง 

   2.1.5 ขอยอยที่ 3 ที่ประชุมเสนอใหทบทวนขอความวา “เมื่อศึกษาหลักสูตรของคณะ

ครุศาสตร/ศึกษาศาสตรระดับปริญญาเอกจํานวนหนึ่งของคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร .......” ซึ่งปรากฏคําวา 

“คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร” ซ้ํากันสองแหง เสนอใหตัดออกเหลือเพียงแหงเดียว 

  2.2 ขอ 4 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา  

   2.2.1 ขอยอยที่ 4.1 ที่ประชุมเสนอใหปรับแกขอความจาก “ผูสอนในระดับอุดมศึกษา 

และระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน” เปน “ผูสอนในระดับอุดมศึกษา” 

   2.2.2 ขอยอยที่ 4.4 ที่ประชุมเสนอใหปรับแกขอความจาก “บุคลากรทางการศึกษา” 

เปน “นักวิชาการอิสระทางการศึกษา” 

   ท้ังนี้ ใหปรับแกขอมูลในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 1 ขอ 8 อาชีพท่ี

สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ใหสอดคลองกันดวย 

  2.3 ขอ 7 ความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบัน ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ประชุม

เสนอใหเพ่ิมการระบุเนื้อหาเก่ียวกับการเปดกวางในการเปดรับนักศึกษาตางชาติ 
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  2.4 ขอ 8 การตลาดนักศึกษา ขอ 8.2 การประชาสัมพันธหลักสูตร ที่ประชุมเสนอใหเพิ่มขอ

ยอยที่ 5 โดยระบุเนื้อความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธหลักสูตร เพื่อเปดรับนักศึกษาตางชาติ 

 3. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

  3.1 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

   3.1.1 ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ใหปรับแกขอมูลให

สอดคลองกับการปรบัแกในบทสรปุสําหรับผูบริหาร ขอ 4 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

   3.1.2 ขอ 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ประชุมเสนอให

เพ่ิมการระบุเนื้อหาเกี่ยวกับการเปดกวางในการเปดรับนักศึกษาตางชาติ 

  3.2 หมวดที่  2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอ 1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs  

   3.2.1 ที่ ป ระชุ ม เสน อ ให ต รว จส อบ  ก ารกํ าห น ด ระดั บ  Cognitive Domain 

(Knowledge) เนื่องจากในภาพรวมของหลักสูตรมีการกําหนดระดับเปน “U” “Ap” และ “C” ซึ่งไมปรากฏ 

“An” ท้ังนี้  เสนอใหทบทวนเพ่ิมการระบุ  Cognitive Domain (Knowledge) ระดับ “An” ใน PLO6 ใช

แหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ที่เปนภาษาอังกฤษในการอางอิงทางวิชาการ โดยใหปรับแกขอมูล CLO ใน

ภาคผนวก จ ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes: PLOs) กับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) และ

หมวดที่ 4 ขอ 2 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กลยุทธการสอน และกลยุทธสําหรับวิธีการ

วัดและประเมินผล และตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) กั บผลลั พ ธ ก ารเรียน รูที่ ค าดห วังของหลั ก สู ตร PLOs : Program Learning 

Outcomes จําแนกตามรายวิชาบังคับ ใหสอดคลองกันดวย 

   3.2.2 PLO11 จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไดแก ไมลักลอกวรรณกรรม และไม

บิดเบือนขอเท็จจริง ที่ประชุมเสนอใหปรบัแกคําวา “ไมลักลอกวรรณกรรม” เปน “ไมคัดลอกวรรณกรรม” 

  3.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

   3.3.1 ขอ 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 

2.3 ขอยอยที่ 2.4.2 มีการแนะแนวใหนักศึกษาคนควาและศึกษาจากตําราและวารสารภาษาอังกฤษ ที่ประชุม

เสนอใหปรับแกเปน “2.4.2 มีการแนะแนวใหนักศึกษาคนควาและศึกษาจากตํารา วารสาร และฐานขอมูล

ภาษาอังกฤษ” 

   3.3.2 ขอ 2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวา คาใชจาย

ตอหัวนักศึกษาท่ีระบุคอนขางตํ่า ทั้งน้ี เสนอใหทบทวน 

   3.3.3 ขอ 3.1.3.3 รายวิชา แบบ 2.1 รายวิชา 465 625 สัมมนาการเรียนการสอน

ภาษาไทยในบริบททางวัฒนธรรมและสังคมไทย (Seminar in Thai Language Instruction in Thai Socio - 

Cultural Context) 3(2-2-5) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอใหปรับแกเปน “Seminar in Thai 

Language Instruction in the Thai Socio - Cultural Contexts” ท้ังนี้ ใหปรับแกในขอ 3.1.5 คําอธิบาย

รายวิชา และในภาคผนวก ฉ คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ใหสอดคลองกันดวย 
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   3.3.4 ขอ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา รายวิชา 465 627 สัมมนานวัตกรรมการเรียนการ

สอนภาษาไทย (Seminar in Innovation in Thai Language Instruction) 3(2-2-5) คําอธิบายรายวิชา 

ที่ประชุมเสนอใหปรับแกจาก “....... และวิจารณสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนการสอนภาษา และการวิจัย

ภาษา .......” เปน “....... และวิจารณสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอนภาษา และการวิจัยภาษาไทย .......” 

  3.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  

   3.4.1 ขอ 2 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) PLO11 จรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ ไดแก ไมลักลอกวรรณกรรม และไมบิดเบือนขอเท็จจริง ที่ประชุมเสนอใหปรับแกเนื้อความ 

PLO คําวา “ไมลักลอก” เปน “ไมคัดลอก” และตารางชองกลยุทธการสอน ใหปรับแกการระบุขอมูลให

สอดคลองกับเนื้อความของ PLO ดวย 

   3.4.2 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ใหทบทวนและปรับแกการระบุ

ความสัมพันธระหวาง TQF กับดานคุณธรรมจริยธรรม กับ PLO  ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม ขอความรวมมือในการกําหนดดานคุณธรรมจริยธรรม ควรมีอยางนอย 3 ขอยอย และ

สัมพันธกับ PLOs อยางนอย 3 PLOs 

   3.4.3 PLO11 จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไดแก ไมลักลอกวรรณกรรม และไม

บิดเบือนขอเท็จจริง ที่ประชุมเสนอใหปรับแกคําวา “ไมลักลอก” เปน “ไมคัดลอก” 

  3.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ขอ 1 การกํากับมาตรฐาน เปาหมายลําดับที่ 3 

ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและมาตรฐานภายในระยะเวลา 5 ป ตารางชองการประเมินผล ที่

ประชุมต้ังขอสังเกตวา เนื้อความที่ระบุไมสอดคลองกับการดําเนินการ ทั้งนี้ ใหปรับแกใหสอดคลองกัน 

  3.6  ภาคผนวก จ ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) กับผลลัพธการเรียนรูที่ คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 

Outcomes: CLOs)  

   3.6.1 PLO9 รายวิชา 465 627 สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 

ใหปรับแกลําดับท่ีของ CLO จาก “CLO3” เปน “CLO4” 

   3.6.2 PLO11 จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ไดแก ไมลักลอกวรรณกรรม และไม

บิดเบือนขอเท็จจริง ที่ประชุมเสนอใหปรบัแกคําวา “ไมลักลอก” เปน “ไมคัดลอก” 

  3.7 ภาคผนวก ฉ คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  

   3.7.1 รายวิชา 465 611 สัมมนาภาษาและวรรณคดี ไทยขั้นสู ง (Seminar in 

Advanced Thai Language and Literature) 3(2-2-5) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอใหทบทวน

การใชคําวา “Seminar in” ซึ่งบางรายวิชาใชเปน “Seminar on” ทั้งนี้ เสนอใหใชเปนรูปแบบเดียวกันตลอด

ทั้งหลักสูตร และคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีประชุมเสนอใหปรับแกจาก  
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     “Seminar concept, theories and important issues in advanced Thai 

language and literature; analysis of problem in using Thai language; analysis of Thai language 

structure grounded on linguistics approaches; theories of literary criticism; practice of literary 

criticism in accordance with appropriate theories; way to teach Thai language and literature 

aligning with current trends; constucting Thai language and literature knowledges.” 

     เปน 

     “ Seminar in concepts, theories and important issues in advanced 

Thai language and literature; analysis of problems in using Thai language; analysis of Thai 

language structure grounded on linguistics approaches; theories of literary criticism; practice 

of literary criticism in accordance with appropriate theories; ways to teach Thai language and 

literature aligning with current trends; constucting Thai language and literature knowledge.” 

   3.7.2 รายวิชา 465 622 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย (Advanced Seminar for Doctoral Students in Thai Language Curriculum and Instruction) 

3(2-2-5) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมตั้งขอสังเกตการใชคําวา “Seminar on” ซึ่งระบุแตกตางจาก

รายวิชาอื่นเปน “Seminar in” ที่ประชุมเสนอใหทบทวนและปรับแกเปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งหลักสูตร และ

เสนอใหปรับแกขอความจาก “...... information search and study from academic sources; .......” เปน 

“...... information search and study from various cademic sources; .......” 

   3.7.3 รายวิชา 465 625 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบททางวัฒนธรรมและ

สังคมไทย (Seminar in Thai Language Instruction in Thai Socio - Cultural Context) 3(2-2-5) ชื่อรายวิชา

ภาษาอังกฤษ  ให ป รับแก เป น  “Seminar in Thai Language Instruction in the Thai Socio - Cultural 

Contexts” คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอใหทบทวนการใชคําวา “Seminar” วาจะระบุเปน 

“Seminar in” หรือ “Seminar on” และเสนอใหปรับแกขอความจาก “Seminar, study and analysis of 

language learning and teaching in relation to cultural context and Thai society; analysis of 

learning theory; ......” เป น  “ Seminar, study and analysis of language learning and teaching in 

relation to the Thai socio - cultural contexts analysis of learning theories; ......” 

   3.7.4 รายวิชา 465 626 สัมมนาหัวขอคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอน

ภาษาไทย (Seminar in Selected Topics and Advanced Research Studies of Thai language instruction) 

3(2-2-5) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ใหปรับแกรูปแบบการพิมพตัวอักษรขึ้นตนของคําวา “language” และ 

“instruction” เปนตัวพิมพใหญ และคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอใหปรับแกขอความจาก 

“Topics and important research studies of the current issues and the future trends ......”  เป น 

“Topics and important research studies of current issues and future trends ......” และจาก “...... and 

presenting it in an academic seminar style arrangement.”  เป น  “ .... .. and presenting it in an 

academic seminar-style arrangement.”  
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   3.7.5 รายวิชา 465 631 วิทยานิพนธ (Thesis) มีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต และรายวิชา 

465 632 วิทยานิพนธ (Thesis) มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมตั้ง

ขอสังเกตคําวา “advisors” ในกรณีเติม “s” หมายถึงหลักสูตรจะตองกําหนดใหนักศึกษามีอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลายคน ทั้งนี้ หากหลักสูตรกําหนดวาสามารถมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธคนเดียวหรือ 

หลายคนได เสนอใหปรับแกเปน “advisor(s)” 

 ใหเสนอบัณฑติวิทยาลัยพิจารณา แลวเสนอสภาวิชาการตอไป 

 

4.2  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร 

 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร ซึ่งอยูระหวางเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ที่ประชุม

พิจารณาแลวใหความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1. บทสรปุสําหรับผูบรหิาร  

  1.1 ขอ 1. สาระในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบกับโครงสรางหลักสูตร  

   1.1.1 ยอหนาแรก ที่ประชุมเสนอใหยายขอความวา “เพื่อใหหลักสูตรฯ ทันสมัยและ

สอดคลองกับบรบิทของสังคมโลกาภิวัตน พรอมทั้งลักษณะการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่เนนใหนักศึกษาลงมือ

ปฏิบัติเปน เนนการเกิดทักษะในการเรยีนรู และคนควาหาความรูมากกวาตัวความรู มาระบุไวกอนขอความวา 

“เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กําหนดใหดําเนินการ

ปรบัปรุงหลักสูตรทุก 5 ป”  

   1.1.2  ขอยอยที่ 2) การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร

และการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ไดมีลักษณะการปรบัปรุงหลักสูตรดังนี้ ขอ 2.3 ยกเลิกรายวิชา 

ขอ 2.3.3 รายวิชาบังคับและวิชาเลือกของสาขาวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จํานวน 4 รายวิชา 

เนื่องจากมีการปดสาขาวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและเปดสาขาวิชาโทสื่อเพื่อการพัฒนาแทน  ที่

ประชุมเสนอใหขยายความใหชัดเจนวาวิชาโทที่นํามาทดแทนสาขาวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มี

ความสําคัญอยางไร และเสนอใหมีรายวิชาเก่ียวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไวในหลักสูตร เนื่องจากเปน

วิชาพื้นฐานในการนําไปสูการทํางานดานการพัฒนาสังคม 

  1.2  ขอ 4. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ใหปรับแกขอมูลใหตรงกับที่

ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จ

การศึกษา ท้ังนี้ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวา งานดานการสื่อสาร และสื่อสารมวลชน มีการทํางานหรือข้ันตอน

อยางไรท่ีแสดงใหเห็นวาสามารถผลิตบัณฑิตใหทํางานดานดังกลาว ทั้งนี้นี้ตองชัดเจน และเสนอใหปรับแก

อาชีพจาก “ผูประกอบกิจการสวนตัว” เปน “ผูประกอบการอิสระ” 
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  1.3  ขอ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน หลักสูตรอักษรศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ลําดับท่ี 4 จํานวนรับนักศึกษา

ตอปการศึกษา ที่ระบุวา “40” ใหตรวจสอบปรับแกใหถูกตองสอดคลองกับรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

ดวย 

 2.  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

  2.1 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

   2.1.1  ขอ 5.5 ความรวมมือของสถาบันอ่ืน ใหปรับแกขอความจาก “เปนหลักสูตร

เฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร” เปน “เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง” 

   2.1.2  ขอ 11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร ขอยอยที่ 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ประชุมเสนอใหขยาย

ความใหเห็นถึงความสําคญัในการการเปดวิชาโทสื่อเพ่ือการพัฒนา 

  2.2  หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสตูร 

        1.3.2 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) 

PLOs ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรของหมวดวิชาเฉพาะ PLO15 สามารถอธิบาย

ปญหาการพัฒนา ที่ประชุมเสนอใหขยายความคําวา “การพัฒนา” ใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเสนอใหปรับเปน “การ

พัฒนาจากมุมมองทางสังคมศาสตร” โดยเสนอใหทบทวนปรับ PLO13 และ PLO14 ใหสอดคลองกันดวย 

   ท้ังนี้ ใหปรับแกทุกแหงที่ปรากฏ PLO ดังกลาวใหสอดคลองกันดวย 

 2.3  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  

  2.3.1  ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน (โครงการปกติ) ใหหลักสูตรจัดทําแบบฟอรม

เสนอคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝายคลังตรวจสอบจุดคุมทุนกอนเสนอหลักสูตรเขาสภาวิชาการ 

  2.3.2  ขอ 3.1.3.3 รายวิชา ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวามีรายวิชาทฤษฎีคอนขางมาก 

สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning อยางไร ใหทบทวน 

 อนึ่ง ที่ประชุมตั้งขอสังเกตเพ่ิมเติมวาเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ไมมาก ในการนี้ผูแทนของหลักสูตรแจงวาตลอดเวลาที่ดําเนินการหลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุง

หลักสูตรแบบไมกระทบโครงสรางหลักสูตร (สมอ.08) เพ่ือใหหลักสูตรทันสมัยอยูตลอดเวลาทําใหพบวา

หลักสูตร ฉบับป พ.ศ. 2564 เปลี่ยนแปลงไมมาก แตมีการปรับในสวนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน

เพื่อใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  2.3.3  หนา 19 รายวิชา SU127 กระบวนการเรียนรูระบบสัญลักษณในศตวรรษที่ 21 

(Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ใหปรับแก

รูปแบบการพิมพเปน “Learning Processes of Symbolism in the 21st Century” 
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  2.3.4  หนา 20 รายวิชา SU311 งานสรางสรรคและนวัตกรรมในศตวรรษที่  21 

(Creation and Innovation in the the 21st Century) 3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ใหปรับแกรูปแบบ

การพิมพเปน “Creation and Innovation in the 21st Century” 

  2.3.5  ขอ 4.1 วิชาโทรัฐศาสตร ขอ 4.1.2 วิชาเลือก รายวิชา 435 415 เศรษฐศาสตร

ภูมิ ภ าคแล ะเมื อง (Region and Urban Economi) 3(3-0-6) ท่ีประชุม เสนอ ใหป รับ แก ชื่ อ ราย วิชา

ภาษาอังกฤษ เปน “(Regional and Urban Economics)” 

  2.3.6  ขอ 4.2 วิชาโทเศรษฐศาสตร ใหปรับแกดังนี้ 

   2.3.6.1 ราย วิช า 435 404 ไท ยใน เศรษ ฐกิ จ โลก  (Thai in the Word 

Economy) 3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอใหปรับแกชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ เปน “(Thailand in the World 

Economy)”  

   2.3.6.2  รายวิชา 435 249 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคทางสถิติใน

สั งค ม ศ าส ต ร  (Quantitative Research Methods and Statistical Techniques in Social Science) 

3(2-2-5) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอใหทบทวนการพิมพคําวา “Social Science” เปน “the 

Social Sciences)” ทั้งนี้เสนอใหทบทวนในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่ปรากฏคําดังกลาวดวย โดยใหปรับแกเปนรูปแบบ

เดียวกันตลอดเลมหลักสูตร 

 2.4  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

       2.4.1  ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) จําแนกตามรายวิชากับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : 

Program Learning Outcomes หมวดวิชาเฉพาะ ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวามีรายวิชาเลือกรับผิดชอบ PLO13, 

PLO14, PLO16, PLO18 และ PLO21 จํานวนนอย เพียงพอท่ีจะใหผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรูหรือไม 

เสนอใหพิจารณาทบทวน 

   ทั้งนี้ ใหปรับชื่อหัวตารางจาก “ชั้นป/รหัสวิชา/ชื่อวิชา” เปน “รหัสวิชา/ชื่อ

วิชา” และใหตัดตารางชอง “จํานวนหนวยกิต” ออก โดยปรับแกในสวนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดวย 

      2.4.2  ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs: Program Learning 

Outcomes จําแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตามลําดับชั้นป) หนา 98 และ ตารางแสดง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ผลลัพธ

การเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs: Program Learning Outcomes จําแนกตามวิชาบังคับในหมวด

วิชาเฉพาะ (ตามลําดับชั้นป) หนา 99-100 ใหปรับแกรูปแบบการพิมพ โดยใหยุบรวมตารางหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปกับหมวดวิชาเฉพาะเปนตารางเดียวกัน และระบุชื่อหัวตารางเปน “ตารางแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธการเรียนรูที่

คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes จําแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามลําดับช้ันป)”   
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  2.4.3 ตารางขอมูลความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา ที่ประชุม

เสนอใหทบทวนปรับแกรูปแบบการเขียนอีกครั้ง โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ นําตัวอยางของหลักสูตรท่ี 

สป.อว. รบัทราบแลวเสนอใหหลักสูตรพิจารณาเปนตัวอยาง 

 2.5 ภาคผนวก ข ขอมูลประวัติอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

  2.5.1  อาจารยลําดับที่ 2 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ รายการที่ 2 ใหระบุ

ฐานขอมูลวารสารดวย 

  2.5.2  อาจารยลําดับที่ 3 และ 4 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณใหเพ่ิมวันที่เผยแพรผลงาน

หากไมพบขอมูลจะเสนอไปยัง สป.อว. ตามที่ระบุไปกอน 

 2.6  ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 

Outcomes : CLOs)  

  2.6.1  PLO12 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย รายวิชาดังตอไปนี้          

ที่ประชุมตั้งขอสังเกตในเนื้อความของ CLOs ไมปรากฏความสัมพันธเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา

ที่ระบุในเนื้อความ PLO12 ท้ังนี้ เสนอใหทบทวน 

   1) รายวิชา 435 203 แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตรรวมสมัย 3(3-0-6)

   2) รายวิชา 435 222 การทองเที่ยวกับการพัฒนา 3(3-0-6)       

   3) รายวิชา 435 241 ประเด็นคัดสรรทางสังคมศาสตร 3(3-0-6) 

   4) รายวิชา 435 256 สังคมวิทยาสัตว 3(3-0-6)  

   2.6.2  PLO15 สามารถอธิบายปญหาการพัฒนา ที่ประชุมตั้งขอสังเกตวาเนื้อความ

ของ CLOs ไมสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา อาทิ รายวิชา 435 207 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) ทั้งนี้ เสนอให

ทบทวน 

  2.6.3  PLO17 สามารถประยุกตใชแนวความคิดสังคมศาสตรและการพัฒนากับ

ประเด็นทางสังคมไดอยางเหมาะสม รายวิชาดังตอไปนี้ ที่ประชุมตั้งขอสังเกตในเนื้อความของ CLOs ที่ระบุวา 

“เลือกและประยุกต” ไมสอดคลองกับเน้ือความของ PLO17 ท้ังนี้ เสนอใหทบทวน  

   1) รายวิชา 435 203 แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตรรวมสมัย 3(3-0-6) 

   2) รายวิชา 435 207 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

   3) รายวิชา 435 210 สารนิพนธ 1 3(2-2-5) 

   4) รายวิชา 435 211 สารนิพนธ 2 3(1-4-4) 

   และรายวิชา 435 253  สังคมวิทยาการถายภาพ 3(3-0-6) CLO3 ประยุกต

เทคนิคพื้นฐานในการถายภาพ การจัดองคประกอบ มารยาทและจรรยาบรรณมาปฏิบัติ ที่ประชุมตั้งขอสังเกต

วาเนื้อความของ CLOs ไมปรากฏประเด็นทางสังคม ซึ่งไมสอดคลองกับ PLOs ทั้งนี้ เสนอใหทบทวน 
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 2.7  ภาคผนวก ช คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ใหตรวจสอบและปรบัแก ดังน้ี 

  2.7.1  รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล (English in the Digital Era) 3(2-2-5) 

และรายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (English for International Communication) 

3(2-2-5) ใหปรับแกรูปแบบการพิมพระยะก้ันหนาเงื่อนไขรายวิชา เปนดังนี้ 

  SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)  

   (English in the Digital Era) 

  เง่ือนไข: นักศึกษาท่ีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ตั้งแตระดับ B1 

ขึ้นไป หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษา

อ่ืน ที่ เที ยบ เท า  ตั้ งแต ระดับ  B1 ขึ้ น ไป  ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

SU201 

 SU202 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5)  

  (English for International Communication)  

  วิชาบังคับกอน: SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 

  เง่ือนไข:  นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ตั้งแตระดับ B2 

ขึ้นไป หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษา

อ่ืน ที่ เที ยบ เท าตั้ งแต ระดั บ  B2 ข้ึน ไป  ต ามป ระกาศข อง

มหาวิทยาลัย ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

SU202 

 2.7.2  รายวิชา 435 102 สถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปจจุบัน                      

(Situations of Society, Economics, and Politics at Present) 3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอให

ปรบัแกเปน “Current Social, Economic and Political Situation”  

 2.7.3  รายวิชา 435 204 สังคมรวมสมัยในบริบทโลก (Contemporary Societies in 

a Global Context) 3(3-0-6) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอใหปรับแกขอความจาก “The Roles of 

Great Powers and ….... to Great Powers in their acceptance, .…..” เป น  “Roles of the Great 

Powers and ..….. to the Great Powers in terms of acceptance, …...” 

 2.7.4  รายวิชา 435 206 ทฤษฎีการพัฒนา (Development Theories) 3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอใหปรับแกขอความจาก “Overview of development from the 

past to the present; …...” เปน “Overview of development from past to present; …...” 

 2.7.5  รายวิช า 435 207 ระ เบี ยบ วิ ธีวิ จั ย  (Research Methodology) 3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอใหปรับแกขอความจาก “Different types of research for social 

sciences focusing on quantitative and...” เป น  “Different types of research in the social sciences 

focusing on quantitative and....” 
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 2.7.6  ราย วิช า  435 209 สั งคม ไท ย ใน ยุ ค โลกาภิ วัตน  (Thai Society in the 

Globalization Age) 3(3-0-6) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอใหปรับแกขอความจาก “Concepts 

and debates about globalization; …...” เปน “Globalization concepts and debates; .…..”  

    2.7.7  รายวิชา 435 210 สารนิพนธ 1 (Research Paper I) 3(2-2-5) คําอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษ เสนอใหปรับแกขอความจาก “Study of various issues, approved by the department, to 

write research proposals for the course 435 211 Research Paper II.” เปน “Study of various issues, 

as approved by the department, in order to write a research  proposal for the course 435 211  

Research  Paper II.” 

 2.7.8  รายวิชา 435 211 สารนิพนธ 2 (Research Paper II) 3(1-4-4) คําอธิบาย

รายวิช าภาษาอังกฤษ เสนอใหปรับแกขอความจาก “Conducting research from the proposals 

approved….” เปน “Conducting research from the proposal approved….”  

 2.7.9  รายวิชา435 222 การทองเท่ียวกับการพัฒนา (Tourism and Development) 

3(3-0-6) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอใหปรับแกการพิมพขอความจาก “...... impacts of tourism on 

natural resources’ consumption and management; .......”  เป น  “...... impacts of tourism on 

natural resources consumption and management; .......”      

  2.7.10 รายวิชา 435 225 การเมืองกับ ธุรกิจ  (Politics and Business) 3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอใหปรับแกการพิมพขอความจาก “Relationships between politics 

and business; state and market system; …… roles and influences of business interest groups; …...” 

เปน “Relationships between politics and business, state and market system, ..….. roles and influences 

of business interest groups, ..…..”  

   2.7.11 รายวิชา 435 227 การเมืองไทยสมัยใหม (Modern Thai Politics) 3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอใหปรับแกการพิมพขอความจาก “Thai politics from the beginning 

of the Thai nation state to the present; ..….. causes and surroundings in each period; …....” เป น 

“Thai politics from the beginning of the modern Thai nation state to the present;…..causes and 

surroundings in each periods; ..…..” 

   2.7.12 รายวิชา 435 228 การย ายถิ่น  (Migration) 3(3-0-6) คําอ ธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษ เสนอใหปรับแกการพิมพขอความจาก “….... an emphasis on a case studies in Asia.” 

เปน “….... an emphasis case studies in Asia.” 

   2.7.13 รายวิชา 435 247 มานุษยวิทยาอาหาร (Anthropology of Food) 3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอใหปรับแกการพิมพขอความจาก “Meaning and importance .…..” 

เปน “Meanings and importance ..…..” 
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   2.7.14 รายวิชา 435 252 สังคมยุคดิจิทัล (Society in the Digital Age) 3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอใหปรับแกการพิมพขอความจาก “....... transformation of world 

view, .......” เปน “....... transformation of world views, .......” 

   2.7.15 รายวิชา 435 255 สังคมวิทยาภาษา (Sociology of Language) 3(3-0-6) 

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอใหปรับแกการพิมพขอความจาก “….. language change; …..” เปน 

“…... language changes; …...” 

   2.7.16 รายวิชา 435 259 สื่อสังคมออนไลน (Social Media) 3(2-2-5) คําอธิบาย

รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอใหปรับแกการพิมพขอความจาก “Definition and history of social media; 

their pros and cons; literacy and ethics, .…..” เป น  “Definitions and history of social media; 

their pros and cons; online, literacy and ethics, .…..” 

 2.7.17 รายวิชา 435 415 เศรษฐศาสตรภูมิภาคและเมือง (Region and Urban 

Economics) 3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอใหปรับแก เปน “(Regional and Urban Economics)” 

         ท้ังนี้ ใหปรับแกทุกแหงที่ปรากฏชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาใหถูกตองสอดคลอง

กันดวย 

             ใหเสนอคณะอักษรศาสตรพิจารณา แลวเสนอสภาวิชาการตอไป 
 

 อนึ่ง ได กําหนดวันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร คร้ังตอไป ดังนี้ 

 วันศกุรที่  9  ตุลาคม  2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. 

 วันจันทรที ่ 12  ตุลาคม  2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. 

        วันศุกรท่ี  16  ตุลาคม  2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. 

        วันจันทรที่  19  ตุลาคม  2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. 

 และวันศุกรที่  30  ตุลาคม  2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. 

 

ปดประชุมเวลา 12.25 น. 

 

           นางสาวชุตินันท  ปทีปะปานี 

           นางสาวอุษา  รุงเรืองวิจิตร 

           นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 

           นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 

           ผูบันทึกรายงานการประชุม 

           นางสาวน้ําออย เดชจุย 

           ผูตรวจรายงานการประชุม  
  


