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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

  ประธานขอบคุณคณะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม   

  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่3  เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา   

   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
คณะโบราณคดี 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะโบราณคดี ซ่ึงอยู่ระหว่างเสนอทีป่ระชุมสภาวิชาการ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร  
   1.1  ข้อ 1. สาระการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้
เพ่ิมการอธิบายให้ชัดเจนว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรอย่างไรบ้างไว้ก่อนตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง
หลักสูตร อาทิ มีการสร้างรายวิชาสหสาขา ขึ นมาใหม่เพ่ือทดแทนวิชาโทเดิมท้าให้จ้านวนหน่วยกิตเปลี่ยนแปลง 
เป็นต้น 
       1.2  ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  
         ที่ประชุมเสนอให้ระบุว่าหลักสูตรมีการปรับอะไรใหม่เพ่ิมเติมจากหลักสูตรเดิม อาทิมี
วิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ มีรายวิชาใหม่ มีการเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติจริง มีการใช้
เทคโนโลยีใหมเ่พ่ือการช่วยในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น  
    และ “ข้อย่อยที่ 2) การจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท้างาน (SWIE) (ถ้ามี)” ให้ตัดออก เนื่องหลักสูตรจากไม่มีการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจ
ศึกษา  
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   1.3  ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นหลักสูตรที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ตาม
เกณฑ์ AUN-QA แล้วหลักสูตรต้องมีคู่เทียบ ทั งนี เสนอให้หลักสูตรหาคู่เทียบจากสถาบันอ่ืน ๆ ที่มีหลักสูตรใน
ลักษณะคล้ายหรือใกล้เคียงกันในประเทศ หรือจากสถาบันต่างประเทศเพ่ือน้ามาเป็นคูเ่ทียบ 
  2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
   2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
    ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเติมเรื่องสถานการณ์ในยุค Disruptive Innovation ยกตัวอย่าง เช่น การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อ Coronavirus (Covid-19) ท้าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New 
Normal) การจัดการเรียนการสอนเน้นเรียนออนไลน์มากขึ น 
   2.2   หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
                             2.2.1  ข้ อ1.3.2 ผลลั พ ธ์ ก าร เรี ยน รู้ ที่ ค าดห วั งของห ลั ก สู ต ร  (Program Learning 
Outcomes) PLOs ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ  

    PLO15 ค้นคว้า พิจารณา ประเมินค่าและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ ที่ประชุมเสนอ
ให้ทบทวนการระบุ Cognitive Domain ไว้ที่ระดับ “An” กับ ระดับ “E” เนื่องจากข้ามระดับ ทั้งนี้ให้เลือกระบุ
ระดับสูงสุดที่ทางหลักสูตรต้องการให้นักศึกษาทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ใน PLOs ดังกล่าว 

       อนึ่งเมื่อปรับแล้ว ให้ปรับแก้ให้ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกันด้วย 
   2.3  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
         2.3.1  ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าค้าอธิบายรายวิชาบางรายวิชาค่อนข้าง
สั น และมีรายวิชาในรูปแบบ Active Learning จ้านวนน้อย เสนอให้ทบทวน  
                           2.3.2  หน้า 20  รายวิชา 310 21  ศิลปะทิเบตและเนปาล (Tibetan and Nepalese 
Art) 3(3-0-6) ให้ตรวจสอบการพิมพ์เลขรหัสรายวิชาที่ถูกต้องเป็น “310 216” หรือไม ่ 
   2.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ปรับแก้ข้อความจาก “นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่
เปิดสอนในคณะโบราณคดีหรือมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา” เป็น “นักศึกษา
เลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในคณะโบราณคดี หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา” 
        2.3.4  ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ให้ปรับแก้การพิมพ์วิชาเลือกให้ชัดเจน จาก 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

SUXXX วิชาเลือก 
 วิชาเลือก 

เป็น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
SUXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
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                         ทั งนี ให้ปรับแก้ในทุกปีการศึกษาที่ปรากฏข้อความดังกล่าว  
        2.3.5  ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา  
     1) รายวิชา 310 340 ระเบี ยบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะ  (Research 
Methodology in Art History) 3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอให้ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มเลือกศึกษาหัวข้อที่สนใจทางประวัติศาสตร์ แล้วน ามาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัยซึ่งจะท าให้นักศึกษา
รู้จักระเบียบวิธีวิจัยมากกว่าการเรียนจากต ารา โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นพี่เลี้ยง                      
     2) รายวิชา 310 342 การจัดการศิลปะและปฏิบัติการภั ณ ฑารักษ์  (Art 
Management and Curatorial Practices) 3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “ผลงาน
ศิลป” เป็น “ผลงานศิลปะ” 
          3) รายวิชา 310 345 ศิลปะวิจารณ์ (Art Criticism) 3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอให้
ทบทวนค าอธิบายรายวิชา อีกครั้งโดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนจากการสอนทฤษฎีมาเป็นวิธีการ
ปฏิบัติโดยให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ศึกษาประเด็นที่สนใจ และน ามาวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียว่าเป็นอย่างไร 
โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นพี่เลี้ยง 
 2.4  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
       2.4.1  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ  
   PLO15 ค้นคว้า พิจารณา ประเมินค่าและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ ที่ประชุมเสนอ
ให้ทบทวนเนื้อความ PLOs ให้สัมพันธ์กับการระบุความสัมพันธ์กับ TQF ด้านคุณธรรมจริยธรรมในแต่ละข้อย่อย 
        2.4.2  ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning 
Outcomes จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 
          ให้ตรวจสอบการระบุ ค่าระดับในตารางช่อง PLO15 ให้สอดคล้องกับหมวดที่ 2 ข้อ 
1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes ตามที่ได้ปรับแก้ใหม่
           2.4.3  ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์ โดยสรุปเป็นประเด็นให้ชัดเจนว่าแต่ละชั้นปีนักศึกษาต้องได้ความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะใดใน
แต่ละชั้นปี  
 2.5  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
           2.5.1  ข้อ 2. บัณฑิต ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์  11 ให้
ครอบคลุม  
    2.5.2  ข้อ 3. นักศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 8 ให้
ครอบคลุม   
   2.5.3  ข้อ 4. อาจารย์ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 6 ให้
ครอบคลุม  
   2.5.4  ข้อ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลเกณฑ์ AUN-QA 
เกณฑท์ี่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 10 ให้ครอบคลุม 
   2.5.5  ข้อ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมข้อมูลเกณฑ์ AUN-QA 
เกณฑ์ท่ี 9 
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   2.6  ภาคผนวก ข  
        อาจารย์ล้าดับที่ 1 และ 2 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทาง

วิชาการ ที่ประชุมเสนอให้ตัดข้อความว่า “พิมพ์ครั้งที่ 1” ออก 
   2.7  ภาคผนวก จ  
       ให้เพ่ิมข้อมูล เปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปด้วย 
   2.8   ภาคผนวก ฉ  
       ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์หัวตารางโดยให้อยู่ทางด้านซ้ายของหน้ากระดาษ 
          2.9  ภาคผนวก ช ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี้  
       2.9.1  รายวิชา 339 222 การแปลภาษาบาลี (Pali Translation) 3(3-0-6) และ รายวิชา 
339 232 การแปลภาษาสันสกฤต (Sanskrit Translation) 3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุม
เสนอให้ปรับแกรู้ปแบบการพิมพ์ตัวอักษรให้สอดคล้องกับรายวิชาอ่ืน ๆ ด้วย 
       2.9.2  รายวิชา 310 335 ประเด็นเพศภาวะในงานศิลปกรรม  (Gender in Visual 
Images) 3(3-0-6) เสนอให้พิจารณาดังนี้ 

          1) ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยในบรรทัดแรกข้อความว่า “การส ารวจการผลิตและ
การเผยแพร่ภาพแสดงแทนความเป็นชาย ความเป็นเพศหญิงและเพศวิถี ในงานศิลปกรรม” ที่ประชุมตั้งข้อสังเกต
ว่าขอ้ความดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ เสนอให้ทบทวน 

         2) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ตรวจสอบเนื่องจากไม่มีปรากฏค าว่า 
“ในงานศิลปกรรม”  

        3) ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยข้อความว่า “วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพ
แสดงแทนเพศภาวะกับบทบาท” ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษข้อความว่า “roles identities class, race, and 
ethnicity” ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบว่าระบุถูกต้องหรือไม ่ทั้งนี้ให้ทบทวน 
     2.9.3  รายวิช า  310  342  การจั ดการศิ ลปะและปฏิ บั ติ ก ารภัณ ฑ ารักษ์  (Art 
Management and Curatorial Practices) 3(3-0 -6) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้
ตรวจสอบการพิมพ์ค าว่า “Including” ว่าถูกต้องหรือไม่  
           ทั้งนี้ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องสอดคล้องกัน
ด้วย 

              ให้เสนอคณะโบราณคดีพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
และสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
คณะโบราณคดี 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะโบราณคดี ซ่ึงอยู่ระหว่างเสนอทีป่ระชุมสภาวิชาการ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร  
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   1.1  ข้อ 1. สาระการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้
เพ่ิมการอธิบายให้ชัดเจนว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรอย่างไรบ้างไว้ก่อนตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง
หลักสูตร อาทิ มีการสร้างรายวิชาสหสาขา ขึ นมาใหม่เพ่ือทดแทนวิชาโทเดิม ท้าให้จ้านวนหน่วยกิตเปลี่ยนแปลง 
เป็นต้น 
   1.2  ข้อ 4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ข้อย่อย ที่ 8.3 ที่ประชุมเสนอ
ปรับแก้จาก “8.3 งานด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้จัดการท่องเที่ยว” เป็น “8.3 งานด้านการท่องเที่ยว 
เช่น มัคคุเทศก์ภูมิภาค ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน/ท้องถิ่น” ทั้งนี้ให้ปรับแก้ข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) ให้สอดคล้องกันด้วย 
  2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
   2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
    2.1.1  ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเติมเรื่องสถานการณ์ในยุค Disruptive Innovation ยกตัวอย่าง เช่น การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อ Coronavirus (Covid-19) ท้าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ 
(New Normal) การจัดการเรียนการสอนเน้นเรียนออนไลน์มากขึ น 
    2.1.2  ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ข้อย่อย ที่ 8.3 ที่ประชุม
เสนอปรับแก้จาก “8.3 งานด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้จัดการท่องเที่ยว” เป็น “8.3 งานด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ภูมภิาค ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน/ท้องถิ่น” 
   2.2  หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
    2.2.1 ข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อย่อยที่ 3) จาก “3) 
เพ่ือสร้างบัณฑิตให้ผลิตผลงานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” เป็น “3) เพ่ือสร้างบัณฑิตให้ผลิตผลงานทางวิชาการทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” 
                             2.2.2  ข้ อ  1.3.2 ผลลัพ ธ์การ เรี ยน รู้ที่ ค าดหวั งของหลั กสู ตร  (Program Learning 
Outcomes) PLOs ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ  

        1) PLO15 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบการระบุ
เครื่องหมาย “” ในตารางช่อง Cognitive Domain ไว้ที่ระดับ “AP” เกินมาหรือไม ่  

         2) PLO16 มีเจตคติที่ดีต่อประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่น ที่ประชุมเสนอให้
ตรวจสอบการระบุเครื่องหมาย “” ในตารางช่อง Cognitive Domain ไว้ที่ระดับ “AP” เกินมาหรือไม ่

       3) ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเนื้อความใน PLO10 – PLO17 เมื่อเทียบกับมาตรฐาน 
TQF พบว่าเนื้อความแต่ละ PLOs ที่ระบุยังไม่ครอบคลุมมาตรฐาน TQF ด้านที่ 4 และด้านที่ 5 

     2.2.3  ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล าดับที่ 2 
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ระยะเวลา 
จาก “ 5 ป”ี เป็น “ 2 ปี” 
   2.3  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร   
    2.3.1 หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ปรับแก้ข้อความจาก “นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่
เปิดสอนในคณะโบราณคดีหรือมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา” เป็น “นักศึกษา
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เลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในคณะโบราณคดี หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา” 
         2.3.2  ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ให้ปรับแก้การพิมพ์วิชาเลือกให้ชัดเจน จาก 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
SUXXX วิชาเลือก 

 วิชาเลือก 
เป็น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

SUXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

                           ทั งนี ให้ปรับแก้ในทุกปีการศึกษาที่ปรากฏข้อความดังกล่าว  
 2.4  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 2.4.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้ทบทวนการระบุคุณลักษณะ
พิเศษ โดยข้อความก่อนตารางต้องสัมพันธ์กับการระบุคุณลักษณะพิเศษในตารางช่องคุณลักษณะพิ เศษ ทั้งนี้ให้
เลือกว่าต้องการแบบใด โดยต้องให้สอดคล้องกัน 
 2.4.2  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ  
 PLO17 ผลิตผลงานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ 
ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนกับเนื้อความ PLO ให้สอดคล้องกับการระบุเครื่องหมาย “” ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 

          2.4.3  ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning 
Outcomes จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 

         PLO 15 และ PLO 16 ให้ปรับแก้การระบุ Level ให้สอดคล้องกับหมวดที่ 2 ข้อ 1.3.2 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes ที่ปรับแกไ้ขใหม่  
 2.5  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

           2.5.1  ข้อ 2. บัณฑิต ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 11 ให้
ครอบคลุม  

    2.5.2  ข้อ 3. นักศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์  AUN-QA เกณฑ์ 8 ให้
ครอบคลุม  

    2.5.3  ข้อ 4. อาจารย์ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 6 ให้
ครอบคลุม 
    2.5.4  ข้อ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลเกณฑ์ AUN-QA 
เกณฑ์ท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 10 ให้ครอบคลุม 

    2.5.5  ข้อ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมข้อมูลเกณฑ์ AUN-QA 
เกณฑ์ท่ี 9 ให้ครอบคลุม 



 -8- 

      2.6   ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
           ให้เพ่ิมข้อมูลตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปด้วย  
            2.7  ภาคผนวก ช ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี้ 

  2.7.1  รายวิชา 339 222 การแปลภาษาบาลี (Pali Translation) 3(3-0-6) และ รายวิชา 
339 232 การแปลภาษาสันสกฤต (Sanskrit Translation) 3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุม
เสนอให้ปรับแกก้ารพิมพ์ตัวอักษรให้สอดคล้องกับรายวิชาอ่ืน ๆ  
  2.7.2  รายวิชา 350 212 (Oral History) ประวัติศาสตร์บอกเล่า 3(3-0-6) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับข้อความ จาก “.....research methods,” เป็น “.....collection of 
data, หรือ .....data collection,” 
   2.7.3  รายวิชา 350 222 ศาสนา ไสยศาสตร์และพิธีกรรม (Religions, Superstitions ที่
ประชุมเสนอให้ทบทวนชื่อวิชาภาษาอังกฤษอีกครั ง โดยเสนอให้ใช้แบบเดิม 
           2.7.4  รายวิชา 350 223 สังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง (Society, Culture 
and Changes) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับจาก “.....adaptations and 
impacts from development.” เป็น “.....adaptations and impacts of development.” 

               2.7.5 รายวิชา 350 226 ชาติพันธุ์ในไทย (Ethnics in Thailand) 3(3-0-6) ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนอีกครั ง ทั งนี เสนอให้ปรับเป็น “Ethnics Groups in Thailand” ทั งนี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับในค้าอธิบายรายวิชา 

             2.7.6 รายวิชา 350 321 มหาอ้านาจกับสังคมโลก (Great Powers and World 
Society) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมให้ปรับแก้จาก “Development, roles and 
influences of great powers and world domination after World War II until the present;.....” เป็น 
“Development, roles and influences of the great powers and their world domination after 
World War II until the present;....” 
           2.7.7 ร า ย วิ ช า 350 322 ท้ อ ง ถิ่ น กั บ ก ร ะ แ ส โล ก า ภิ วั ต น์  (Localization and 
Globalization) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนข้อความว่า “Development, 
roles and influences of great powers;….. and globalization.” ว่าที่ถูกต้องเป็น “Development, roles 
and influences of the great powers;….. and localization.” หรือไม ่

            2.7.8 รายวิชา 350 331 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ (Local History of Northern 
Thailand) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก “Development and 
changes in local regions of Northern Thailand;…..” เป็น “Development and changes in the 
Northern region of Thailand;…..” 

                  2.7.9 รายวิชา 350 332 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ (Local History of Southern 
Thailand) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก “Development and changes 
in local regions of Southern Thailand;…..” เป็น “Development and changes in the Southern region of 
Thailand;…..”      
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        2.7.10 รายวิชา 350 333 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (Local 
History of Northeastern Thailand) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก 
“.....adaptations and existence.” เป็น “.....adaptation and existence.” 
       2.7 .11 รายวิช า  350 334 ประวัติ ศ าสตร์ท้ อ งถิ่ น ภ าคกลาง  (Local History of 
CentralThailand) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับจาก “Development 
andchanges in local regions of Western Thailand; diversity of people, communities and cultures; 
adaptations and existence.” เป็น “Development and changes in the Central region of Thailand; 
diversity of people, communities and cultures; adaptation and existence.” 
      2.7.12 รายวิชา 350 335 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันตก (Local History of 
Western Thailand) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับจาก “Development and 
changes in local regions of Western Thailand; diversity of people, communities and cultures; 
adaptations and existence.” เป็น “Development and changes in the Western region of Thailand; 
diversity of people, communities and cultures; adaptation and existence.” 

   2.7.13 รายวิชา 350 411 การศึกษาเฉพาะบุคคล  1 (Individual Study I) 3(0-6-3)
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับจาก “Significant issue in local history in order to 
understand principles and ….. presentations and discussions under the guidance of supervisors.” 
เป็ น  “ Significant issues in local history in order to understand principles and …..presentations 
and discussions under the guidance of an advisor(s).”     
           2.7.14 รายวิชา 350 412 การศึกษาเฉพาะบุคคล  2 (Individual Study II) 3(0-6-3)
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับจาก “....., presentation and discussion under the 
supervision of supervisor, and submission of research papers as required.”  เ ป็ น  “ . . . . . , 
presentation and discussion under the guidance of an advisor(s) , and submission of research 
papers as required.” 

          ทั้งนี้ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องสอดคล้องกันด้วย 
              ให้เสนอคณะโบราณคดีพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและ
สภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป     

   
  4.3 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
คณะอักษรศาสตร์ 

   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  
   1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร  
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    1.1 ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เสนอให้ขยายความให้ชัดเจน หลักสูตรมีอะไรใหม่ที่
แตกต่างไปจากหลักสูตรเดิมมีการบูรณาการองค์ความรู้กับเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 หรือไม่อย่างไร และบรรทัด
ที ่6 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “(Child Center)” เป็น “(Student Center)” 

    1.2 ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่ายัง
ไม่มีสถาบันในการเทียบเคียง เสนอให้หาคู่เทียบเคียงในหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันในสถาบันอ่ืน เพ่ือให้เห็นความ
แตกต่างชัดเจน และให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์หัวตารางจาก “หลักสูตรภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร*” เป็น 
“หลักสูตรภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร” และให้ตัดข้อ 6. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ออกเนื่องจากไม่มีข้อมูล 

    1.3 ข้อ 8. การตลาดนักศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ตัดเนื อความในบรรทัดที่  1-5 ออก เพ่ือให้
เนื อความกระชับ ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับหัวข้อการตลาดนักศึกษา และปรับแก้การพิมพ์ข้อความใน
บรรทัดที่ 6 จาก ทั งนี หลักสูตรฯ ได้ท้าการประชาสัมพันธ์ผ่าน.....” เป็น “หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏยสังคีต ได้ท้าการประชาสัมพันธ์ผ่าน.....” 

   2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
    2.1  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
     2.1.1 ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ข้อ 8.7 นักบริหารจัดการ

ด้านศิลปะ ศิลปะการละครและสั งคีตศิลป์ ไทย  และข้อ 8.8 นักบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม  
ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้เป็น “8.7 นักจัดการด้านศิลปะ ศิลปะการละครและสังคีตศิลป์ไทย” และ “ข้อ 8.8 นัก
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรม” ตามล้าดับ ทั งนี ให้ปรับแก้ข้อมูลในบทสรุปส้าหรับผู้บริหารให้สอดคล้องกันด้วย และ
ตั งข้อสังเกตค้าว่า “สังคีตศิลป์ไทย” นั นจ้าเป็นต้องเป็นสังคีตศิลป์ไทยอย่างเดียวหรือไม่ หากตัดค้าว่าไทยออก 
เป็น “สังคีตศิลป์” จะท้าให้กว้างขึ นและเป็นสากลกว่าหรือไม่ 

     2.1.2 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทีป่ระชุมเสนอให้ตัดเนื อความ
ในข้อย่อยท่ี 4-7 ออก เนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักสูตร 

    2.2 หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสูตร  
     2.2.1 ข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อย่อยที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เข้าใจ

ชีวิตและโลก ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าวัดอย่างไร ทั งนี  เสนอให้ทบทวน และข้อย่อยที่ 4 ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิด
จาก “สังตีตศิลป์ไทย” เป็น “สังคีตศิลป์ไทย” 

     2.2.2 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) PLOs เสนอให้ทบทวนการเรียงล้าดับ PLO16 สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ศิลปะการละครหรือ
สังคีตศิลป์ไทย ว่าควรปรับเป็น PLO17 หรือไม่  และเสนอให้ทบทวน การระบุ  Cognitive Domain จาก 
“Ap/An” เป็นระดับ “C” หรือไม่ 

    2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
     2.3.1 ข้อ 3.1.1 จ้านวนหน่วยกิต ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จาก  
      “3.1.1.1. วิชาเอกการละคร รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
        3.1.1.2 วิชาเอกสังคีตศิลป์ไทย รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต” 
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      เป็น 
      “จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต”  
     2.3.2 ข้อ 3.1.3.1 รหัสวิชา ให้ตรวจสอบข้อความว่า “472 รายวิชาของวิชาเอกสังคีต

ศิลป์” ที่ถูกต้องเป็น “472 รายวิชาของวิชาเอกสังคีตศิลป์ไทย” หรือไม ่ 
    2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
     ตารางผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ นปีการศึกษา ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก “ทฤษฏี” เป็น 

“ทฤษฎี” และทบทวนการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชั นปีอีกครั ง โดยสรุปเป็นประเด็นให้ชัดเจนว่าแต่ละชั นปี 
นักศึกษาต้องได้ความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะใด ในแต่ละชั นปี 

    2.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
     ข้อ 1-6 ให้น้าข้อมลูเกณฑ์ AUN-QA มาสอดแทรกให้ครบถ้วน  

     2.6 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
     ข้อ 3. การเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปให้เพ่ิมข้อมูล รายวิชา SU148 พลวัตสังคมไทย และ SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมด้วย 

    2.7 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี  
     2.7.1 ให้เพ่ิมข้อมูลค้าอธิบายรายวิชา SU148 พลวัตสังคมไทย และ SU324 เทคโนโลยี

สะอาดในอุตสาหกรรม 
     2.7.2 รายวิชา 410 105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ (English for Career 

Preparation) 2(2-0-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ค้าว่า  “adverts” เป็น 
“advertisement”  

     2.7.3 รายวิชา 471 201 สภาพแวดลอมทางสังคมกับการละคร (Social Environment 
and Theatre) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “The impact of the 
environment of the current social world in terms of politics,. . . . .”  เป็ น  “ The impact of the 
environment on the current global society in terms of politics,.....” 

     2.7.4 รายวิชา 471 202 บทละครและนักเขียนบทละครส้าคัญ (Major Plays and 
Playwrights) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “The comparison of 
thought, philosophy,.....” เป็น “The comparison of thoughts, philosophies,.....” ทั งนี ให้ตรวจสอบและ
ปรับแก้ในภาพรวมของหลักสูตรที่ปรากฏข้อความในลักษณะดังกล่าวด้วย 

     2.7.5 รายวิชา 471 214 นาฏการนิพนธ Theatre Thesis) 6(3-6-9) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบค้าว่า “Theories” ซึ่งไม่ปรากฏในค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ทั งนี ให้ปรับแก้
ให้สอดคล้องกันด้วย 

     2.7.6 รายวิชา 471 304 บทละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (King 
Rama VI's Plays) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Tray of King Rama 
VI’s plays:.....” เป็น “Types of King Rama VI’s plays:.....” 
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     2.7.7 รายวิชา 471 319 ละครเชิงวิทยาเผ่าพันธุ์ (Ethnodrama) 3(2-2-5) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Research trend in a new form of art integrated with 
ethnomethodology;. . . . . ”  เ ป็ น  “ Research trends in a new form of art integrated with 
ethnomethodology;.....” 

     2.7.8 รายวิชา 472 318 ดนตรีสมัยนิยม (Popular Music) 3(2-2-5) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “....the sociocological and anthropological study of 
fans’ behavior.” เป็น “....the sociological and anthropological study of fans’ behavior.” 

     ทั งนี  ให้ปรับแก้ข้อมูลในหมวดที ่3 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกันด้วย 
    ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

และสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  
   4.4 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ 
    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชีย

ตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ดังนี  
     1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
      1.1 ข้อ 1. สาระการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ย่อหน้าที่ 2 

บรรทัดแรกข้อความว่า “ส้าหรับรายวิชาเฉพาะมีวิชาในกลุ่มภาษาศาสตร์เพิ่มมากกว่าที่ระบุไว้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2559” ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนข้อความ
ว่า “ที่ระบุไว้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก” ที่ถูกต้องเป็น “ที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก” หรือไม่ และย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่  4 
ข้อความว่า “....ส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่กว้างขึ น...” และข้อความว่า “....เนื อหาและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลง” เสนอให้ขยายความค้าว่า “ที่กว้างขึ น” และ
ค้าว่า “การเปลี่ยนแปลง” ให้ชัดเจนยิ่งขึ น  

     1.2 ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลว่าหลักสูตรนี มีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมจากหลักสูตรเดิมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของหลักสูตร อาทิ สร้างรายวิชาใหม่ การจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใหม ่เป็นต้น 

     1.3 ข้อ 4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ข้อ 4.5 ให้ปรับแก้จาก 
“ข้าราชการในหน่วยงานต่าง ๆ” เป็น “เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ” ทั งนี ให้ปรับแก้ข้อมูลในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องกัน
ด้วย 
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     1.4 ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน รายการที่ 2 ตาราง
ช่องหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ให้ปรับแก้
จ้านวนหน่วยกิตจาก “139” เป็น “143” และตรวจสอบจ้านวนรับนักศึกษาต่อปีการศึกษาที่ระบุไว้ “120” ที่
ถูกต้องเป็น “110” หรือไม ่

     2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
      2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
       ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้ปรับแก้

ข้อความจาก “.....ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552.....” เป็น “.....ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552.....” 
     2.2 หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสูตร  
      2.2.1 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes) PLOs หมวดวิชาเฉพาะ PLO11 แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัยและเคารพ
กฎระเบียบขององค์กรและสังคม  ตารางช่อง Cognitive Domain (Knowledge) (Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) ให้ทบทวนการระบุเครื่องหมาย “” ไว้ที่ระดับ Ap ว่าถูกต้องหรือไม่ 

      2.2.2 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 5 ปี ที่ประชุม
เสนอให้ปรับแก้เป็น “ภายในระยะเวลา 2 ปี” 

     2.3 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
      2.3.1 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร

สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 
Program Learning Outcomes ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตารางเป็นแนวนอน 

      2.3.2 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning 
Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาบังคับ หมวดวิชาเฉพาะ (ตามล้าดับชั น
ปี) ให้ตรวจสอบการระบุระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ใน PLO11 ให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่ปรับแก้ใหม่ 

     2.4 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
      2.4.1 ข้อ 4. อาจารย์ ให้ระบุเกี่ยวกับสมรรถนะของอาจารย์ และให้ปรับแก้ข้อความ

ในข้อต่อไปนี  
       1. ข้อ 6.5 จาก “มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา

ตนเองของ บุคลากรสายวิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร” เป็น “ส้ารวจ
ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ และน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของบคุลากร” 
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       2. ข้อ 6.6 จาก “การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการ
ให้ความยอมรับถูกน้ามาใช้เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ” เป็น 
“การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และประกาศกิตติคุณ 

       3. ข้อ 6.7 จาก “มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและ
จ้านวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพ่ือการพัฒนา” เป็น “มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและ
เปรียบเทียบประเภทและจ้านวนงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับเพ่ือการพัฒนา” 

      2.4.2 ข้อ 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เกณฑ์คุณภาพที่ 10 
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ข้อ 10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลที่ได้รับ และข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร.....” ให้ปรับแก้ข้อความเป็น “10.6 มีการประเมินและ
ปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร.....” 

     2.5 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ้านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา
จริงและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และรายงานผลการประเมินหลักสูตรและข้อมูลร้อยละของบัณฑิต
ในหลักสูตรที่ได้งานท้า ที่ประชุมเสนอว่าสามารถน้าข้อมูลในส่วนนี ไปใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์เกี่ยวกับ
หลักสูตรได ้

     2.6 ภาคผนวก ง ค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ให้แนบค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรด้วย 

     2.7 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcome : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  (Course 
Learning Outcomes : CLOs) 

      2.7.1 PLO11 แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัยและเคารพ
กฎระเบียบขององค์กรและสังคม รายวิชา 443 220 การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้ปรับล้าดับ
ของ CLO ใหม่ทั งหมด 

      2.7.2 PLO14 สามารถอธิบายความรู้เบื องต้นด้านภาษาศาสตร์และการแปลภาษา
เอเชียตะวันออก และวรรณกรรมของชนชาติในเอเชียตะวันออกได้ รายวิชา 448 232 เรื่องสั นญี่ปุ่น “CLO2 
สามารถอธิบายภูมิหลัง และผลงานของนักเขียนนวนิยายที่คัดสรรได้” เสนอให้ปรับแก้ข้อความเป็น “CLO2 
สามารถอธิบายภูมิหลัง และผลงานของนักเขียนเรื่องสั นที่คัดสรรได้” 

      2.7.3 PLO15 สามารถใช้ความรู้ด้ านภาษาเอเชียตะวันออกเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาวิชาเฉพาะทางหรือวิชาชีพได้ รายวิชา 441 222 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว CLO6 สามารถใช้ภาษาจีน
เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิชาเฉพาะทางหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้  เสนอให้ปรับแก้ข้อความเป็น “CLO6 
สามารถใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้”  

      ให้ เพ่ิมข้อมูล  MOU ไว้ ในภาคผนวกด้วย โดยเพ่ิมไว้ก่อนค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ    
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     2.8 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี  
      2.8.1 รายวิชา 410 105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ (English for Career 

Preparation) 2(2-0-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ค้าว่า  “adverts” เป็น 
“advertisement”  

      2.8.2 รายวิชา 441 211 บทความคัดสรรวัฒนธรรมจีน (Selected Texts on 
Chinese Culture) 3(3 -0 -6) ค้ าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  บรรทัดแรก ให้ปรับแก้การพิมพ์ค้าว่า 
“Philosophy” เป็น “Philosophies” ทั งนี ให้ตรวจสอบในภาพรวมของหลักสูตรอีกครั งที่ปรากฏค้าดังกล่าว 

      2.8.3 รายวิชา 441 212 วรรณกรรมจีน (Chinese Literary Works) 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “Special characteristics and background of 
Chinese literature in different periods; social conditions,.....”  เป็ น  “Special characteristics and 
background, of Chinese literature in different periods; social conditions,.....” 

      2.8.4 รายวิชา 442 204 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese Listening 
and Speaking IV) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “Practice of listening to 
Japanese language used in dramas,.....” เป็น “Practice of listening to the Japanese language used 
in dramas,.....” 

      2.8.5 รายวิชา 442 208 การแปลภาษาญี่ ปุ่ น เบื อ งต้ น  ( Introduction to 
Japanese Translation) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “Principles and 
problems of translation, and differences between Japanese and Thai; translation of sentences 
on general topics from Japanese into Thai and vice versa.”  เป็ น  “ Principles and problems of 
translation, and differences between the Japanese and Thai languages; translation of sentences 
on general topics from Japanese into Thai and vice versa.” 

      2.8.6 รายวิชา 442 212 วรรณกรรมญี่ปุ่น (Japanese Literary Works) 3(3-0-6)
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “Special characteristics and background of 
Japanese literature in different periods;. . . . .”  เป็ น  “ Special characteristics and backgrounds of 
Japanese literature in different periods;.....” 

      2.8.7 ร า ย วิ ช า  4 4 4  1 1 1  ภ า ษ า เข ม ร เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร  1  (Khmer fo 
Communication I) 3(2-2-5) ชื่ อรายวิชาภาษาอังกฤษให้ปรับแก้ รูปแบบการพิมพ์ เป็ น  “ (Khmer for 
Communication I)” 

      2.8.8 ร า ย วิ ช า  4 4 4  1 1 2  ภ า ษ า เข ม ร เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร  2  (Khmer fo 
Communication II) 3(2-2 -5) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ เป็น “(Khmer for 
Communication II)” และค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Skill practice of 
listening, speaking, reading and writing; basic Khmer vocabularies and sentence patterns for 
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everyday communication.” เป็น  “Practice of listening, speaking, reading and writing skills; basic 
Khmer vocabularies and sentence patterns for everyday communication.” 

      2.8.9 รายวิชา 445 112 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 2 (Vietnamese for 
Communication II) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Skill practice of 
speaking, listening, reading and writing; basic Vietnamese vocabularies and sentence patterns for 
everyday communication.” เป็น “Practice of speaking, listening, reading and writing  skills; basic 
Vietnamese vocabularies and sentence patterns for everyday communication.” 

     ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรและสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
       
        นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
        นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
        นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
        นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย 

         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      


