
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

ครั้งที่ 4/2563 
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุม 317 ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams 

…………………………….……………..……… 
 

ผู้เข้าประชุม 
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ  เล็กสุขุม ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์ กรรมการ  
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีวรรณ ผิวนิ่ม กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาวน้้าอ้อย  เดชจุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์  สังข์รักษา กรรมการ 

2. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย  คหกิจโกศล ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย  พินโน ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 
 3. อาจารย์ ดร. ชุติชล  เอมดิษฐ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้าไลทิพย์  ปัตตะพงศ ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์  ตรีพาสัย ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนรรฏ  สุทธิพินิจธรรม ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรตินาวิน  ศรีธัญรัตน์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ด้ารงพล  อินทร์จันทร์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชามานุษยวิทยา 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์  มนต์ไตรเวศย์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชามานุษยวิทยา 
 10 อาจารย์ ดร. นัฐวุฒิ  สิงห์กุล ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชามานุษยวิทยา 
 11. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 
   กองบริหารงานวิชาการ  
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 12. นางสาวประภัสสร  ถวายนิล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
   กองบริหารงานวิชาการ 
 13. นางสาววิลาวรรณ  พิชัย นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
   กองบริหารงานวิชาการ 
 14. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
   กองบริหารงานวิชาการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. อาจารย์ณัฐพล  จันทร์งาม ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์  พุทธพงษ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญลักษณ์  วงศ์จงใจหาญ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 4. อาจารย์จักรกฤษณ์  เจริญสิทธิ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 5. อาจารย์ศิริวุฒิ  ฉ่้าตาก้อง ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)       
คณะโบราณคดี 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะโบราณคด ีซ่ึงอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 
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  1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
   1.1 ข้อ 1. สาระในการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ที่ประชุม
เสนอให้เพ่ิมการอธิบายให้ชัดเจนว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรอย่างไรบ้าง อาทิ มีการสร้างวิชาสหสาขา
ขึ้นมาใหม่ เพ่ือทดแทนวิชาโทเดิม ท้าให้จ้านวนหน่วยกิตมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
   1.2 ข้อ 2. การให้ปริญญา บรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ โดยตัดเครื่องหมาย 
” ที่พิมพ์เกินมาออก 
   1.3 ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมเสนอให้น้าข้อความในข้อ 1. สาระ  
ในการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ข้อย่อยที่ 2) สรุปสาระส้าคัญในการปรับปรุง
หลักสูตร มาสรุปเพ่ิมเติม อาทิ มีการเปิดวิชาใหม่ จ้านวน 4 วิชา เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตามความสนใจของ
นักศึกษา และมีการเพ่ิมวิชาเลือกเสรี จ้านวน 9 วิชา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในภาษาที่ 3  ซึ่งเป็นภาษา          
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น 
   1.4 ข้อ 4. อาชีพที่สามารถประกอบได้ภายหลังส้าเร็จการศึกษา 
    1.4.1 ข้อย่อยที่ (2) ผู้สอนภาษาไทย ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าอาชีพในข้อนี้         
มีความแตกต่างจากหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์อย่างไร ทั้งนี้ เสนอให้ระบุในข้อ 5. การเทียบเคียง    
หลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน ตารางช่องที่ 5. จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรให้ชัดเจนตามที่ผู้แทน
หลักสูตรชี้แจงในที่ประชุม 
    1.4.2 ข้อย่อยที่ (7) นักสร้างคอนเทนต์ (Content & Copy Writer) และ
นักเขียนในโลกออนไลน์ (Digital Content Writer) ที่ประชุมเสนอว่าควรน้าไประบุเพ่ือขยายความเพ่ิมเติม     
ในข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  
   1.5 ข้อ 7. ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย         
ที่ประชุมให้เพ่ิมข้อมูลความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทางหลักสูตรไปท้ากิจกรรมร่วมกัน อาทิ ส้านักหอสมุด
แห่งชาติ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น 
   1.6 ข้อ 8. การตลาดนักศึกษา ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดแรก ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์ผิดจาก     
“สาชา” เป็น “สาขา” และให้ตัดข้อความในย่อหน้าสุดท้ายออก เนื่องจากไม่สอดคล้องกับหัวข้อการตลาด
นักศึกษา 
   1.7 ข้อ 9. การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการติดตามผลบัณฑิต ที่ประชุมเสนอให้   
ขยายความว่าในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการติดตามผลบัณฑิต หลักสูตรได้ประโยชน์อย่างไร ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันได้ประโยชน์อย่างไร 
  2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
   2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    2.1.1 ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณา   
ในการวางแผนหลักสูตร และข้อ 12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
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เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมการปรับตัวของหลักสูตร โดยอาจมีการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ (Online) ร่วมด้วย เพ่ือความทันสมัยของหลักสูตรและสอดรับกับสถานการณ์ในยุค Disruptive 
Innovation ยกตัวอย่างเช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Coronavirus (COVID-19) ท้าให้สังคมเกิด       
การเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) 
    2.1.2 ข้อ 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ให้ปรับแก้
ชื่อข้อเป็น “รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน” 
   2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
    2.2.1 ข้อ 1.1 ปรัชญา “ส่งเสริมการเรียนรู้  มุ่งสู่การพัฒนาด้วยภาษาและ
วัฒนธรรมไทย” ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตค้าว่า “มุ่งสู่การพัฒนา .....” ทั้งนี้ เสนอให้ขยายความให้ชัดเจนว่ามุ่งสู่
การพัฒนาในเรื่องใด 
    2.2.2 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) PLOs หมวดวิชาเฉพาะ ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าตารางช่อง Affective Domain (Attitude) ระบุ
เครื่องหมาย “” ไว้เกือบทุก PLOs ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)      
มีความประสงค์ให้แต่ละหลักสูตรมีด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อย 3 ข้อย่อย และสัมพันธ์กับ PLOs      
อย่างน้อย 3 PLOs ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเนื้อความของ PLOs ให้มีความสัมพันธ์กับข้อย่อยของ TQF ที่ระบุ
ว่าสัมพันธ์กัน และให้เพ่ิมข้อมูลในกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์ส้าหรับวิธีการวัดและประเมินผลในเรื่องของ 
Attitude ให้ชัดเจนด้วย 
   2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
    2.3.1 ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ขนาด
ตัวอักษรให้เท่ากับหัวข้ออ่ืน ๆ ในหน้าเดียวกัน 
    2.3.2 ข้อ 3.1.3.3 รายวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จาก 
“นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะโบราณคดี หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือเลือกศึกษา
จากรายวิชาต่อไปนี้” เป็น “นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ใน              
คณะโบราณคดี หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้” 
    2.3.3 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ให้ปรับแก้การพิมพ์วิชาเลือกให้ชัดเจน จาก 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
SUXXX วิชาเลือก 

 วิชาเลือก 

      เป็น 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

SUXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
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        ทั้งนี ้ให้ปรับแก้ในทุกปีการศึกษาที่ปรากฏข้อความดังกล่าว  
           2.3.4 ข้อ 5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย ข้อ 5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษา ต้นหรือปลาย ชั้นปีที่ 4 ให้ทบทวนการระบุข้อความถูกต้องสอดคล้องกับแผนการศึกษาหรือไม่ 
   2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
    2.4.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้ทบทวนการระบุ      
คุณลักษณะพิเศษก่อนตารางและในตารางให้สอดคล้องกัน 
    2.4.2 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program 
Learning Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตามล้าดับชั้นปี) และตารางแสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับ
ในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล้าดับชั้นปี) ให้รวมเป็นตารางเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ชื่อตารางเป็น 
       “ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program 
Learning Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ 
(ตามล้าดับชั้นปี)” 
    2.4.3 ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา         
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าไม่ปรากฏชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้ ให้เพ่ิมข้อมูลชั้นปีที่ 4 โดยสามารถสรุปความรู้และทักษะที่
นักศึกษาต้องได้รับจากตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning 
Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล้าดับ
ชั้นปี) ชั้นปีที่ 4  
   2.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
    2.5.1  ข้อ 2. บัณฑิต ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 11    
ให้ครอบคลุม  
    2.5.2  ข้อ 3. นักศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 8 
ให้ครอบคลุม   
    2.5.3  ข้อ 4. อาจารย์ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 6  
ให้ครอบคลุม  
    2.5.4  ข้อ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลเกณฑ์ 
AUN-QA เกณฑ์ท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 10 ให้ครอบคลุม 
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    2.5.5  ข้อ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมข้อมูลเกณฑ์ 
AUN-QA เกณฑ์ท่ี 9 
   2.6 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
อาจารย์ล้าดับที่ 2 หัวข้อบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) ให้ตัดค้าว่า “(ถ้ามี)” ออก และให้ปรับแก้รูปแบบ       
การพิมพ์ โดยผลงานชิ้นเดียวกันให้พิมพ์อยู่ในหน้าดียวกัน 
   2.7 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ปรับปรุง ให้เพิ่มข้อมูลการเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปด้วย 
   2.8 ภาคผนวก ซ ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
    2.8.1 รายวิชา 330 211 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน (Reading and 
Writing Skills Development) 3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้เป็น “การพัฒนาทักษะการ
อ่านและการเขียนภาษาไทย” ทั้งนี้ หากปรับแก้ให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันด้วย และ
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....development of skill and efficacy of 
reading and writing.” เป็น “.....development of reading and writing skills and efficacy.” 
    2.8.2 รายวิชา 330 212 ภาษากับความคิด (Language and Thought)        
3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... and perception of thought 
with discernment.” เป็น “..... and judgmental perception of thoughts.”  
    2.8.3 รายวิชา 330 221 วิทยาหน่วยค้าและวากยสัมพันธ์ภาษาไทย (Thai 
Morphology and Syntax) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... 
relationship among elements in Thai sentences.” เป็น “..... relationship among the elements 
of Thai sentences.” 
    2.8.4 รายวิชา 330 311 การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing) 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  “..... academic presentation in 
humanities.” เป็น “..... academic presentation in the humanities.” 
    2.8.5 รายวิชา 330 312 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  (Creative Writing) 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Patterns, principles and processes of 
prose writing in non-fiction, .....” เป็น “Patterns, principles and processes of prose writing in 
non-fictions, .....” 
    2.8.6 รายวิชา 339 114 จารึกและเอกสารโบราณเบื้องต้น (Introduction of 
Inscriptions and Ancient Manuscripts) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ข้อความ
จาก “Meaning, .....” เป็น “Meanings, .....” 
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    2.8.7 รายวิชา 339 222 การแปลภาษาบาลี (Pali Translation) 3(3-0-6) และ
รายวิชา 339 232 การแปลภาษาสันสกฤต (Sanskrit Translation) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต จากอักษรตัวหนาเป็นอักษรตัวปกติ 
    ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชา และค้าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกันทุกแห่งที่ปรากฏ 
  ให้เสนอคณะโบราณคดีพิจารณา และปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรและสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)       
คณะโบราณคดี 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา อังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะโบราณคดี ซ่ึงอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 
  1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
   1.1 ข้อ 1. สาระในการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ข้อย่อยที่ 
2) การปรับเพ่ิมรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาวัฒนธรรม จ้านวน 5 รายวิชา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและหลากหลาย
ในทักษะการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ ..... ที่ประชุมเสนอให้น้าไประบุเพ่ือเติมใน ข้อ 3. นวัตกรรมและ           
การสร้างสรรค์ 
   1.3 ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ย่อหน้าแรก ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้ด้าเนินการพัฒนา 
Game-based website เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการฟังหน่วยเสียงภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ควบคู่ไปกับกิจกรรม
การสอนหลักในชั้นเรียน รายวิชา Phonetics Linguistics” เป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีรายวิชา Phonetics Linguistics เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการฟัง
หน่วยเสียงภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ควบคู่ไปกับกิจกรรมการสอนหลักในชั้นเรียน” 
   1.4 ข้อ 4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้ภายหลังส้าเร็จการศึกษา ข้อย่อยที่ 8.1 อาจารย์        
ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้เป็น “ผู้สอน” และให้ตรวจสอบข้อย่อยที่ 8.9 ที่ระบุว่า “ผู้จัดการโครงการ” ซึ่งไม่
สอดคล้องกับที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หน้า 2 ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
   1.5 ข้อ 9. การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการติดตามผลบัณฑิต ที่ประชุมตั้งข้อสังเกต 
ว่าการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง ให้อธิบายให้ชัดเจน ทั้งนี้ เสนอว่า
หลักสูตรควรมีการท้า MOU กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศด้วย เนื่องจากเป็นหลักสูตรทางด้านภาษา  
  2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
   2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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    2.1.1 ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ข้อย่อยที่ 8.9       
ที่ระบุว่า “ผู้จัดการในบริษัทและองค์กรระหว่างประเทศ” ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในบทสรุปส้าหรับ
ผู้บริหาร ข้อ 4. อาชีพที่สามารถประกอบได้ภายหลังส้าเร็จการศึกษา โดยที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้เป็น 
“บุคลากรในบริษัทและองค์กรระหว่างประเทศ” ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
    2.1.2 ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณา   
ในการวางแผนหลักสูตร และข้อ 12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมการปรับตัวของหลักสูตร โดยอาจมีการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ (Online) ร่วมด้วย เพ่ือความทันสมัยของหลักสูตรและสอดรับกับสถานการณ์ในยุค Disruptive 
Innovation ยกตัวอย่างเช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Coronavirus (COVID-19) ท้าให้สังคมเกิด       
การเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) 
   2.2 หมวดที่ 2 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
    2.2.1 ข้อ 1.1 ปรัชญา ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าข้อความที่ระบุยาวเกินไป ทั้งนี้ 
เสนอให้ปรับแก้ให้สั้น กระชับ และได้ใจความมากยิ่งขึ้น 
    2.2.2 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับ
ที่ 2 – 3 ให้ปรับแก้การระบุระยะเวลาจาก “ภายในระยะเวลา 5 ปี” เป็น “ภายในระยะเวลา 2 ปี” 
   2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
    2.3.1 ข้อ  3.1.3.3 รายวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะโบราณคดี หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา” เป็น “นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ใน
คณะโบราณคดี หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา” 
    2.3.2 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ให้ปรับแก้การพิมพ์วิชาเลือกให้ชัดเจน จาก 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

SUXXX วิชาเลือก 

 วิชาเลือก 
      เป็น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

SUXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

        ทั้งนี ้ให้ปรับแก้ในทุกปีการศึกษาที่ปรากฏข้อความดังกล่าว  
    2.3.3 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา รายวิชา 300 250 โบราณคดีในประเทศไทย
โดยสังเขป (Survey of Archaeology in Thailand) 3(3-0-6) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ระยะกั้น
หน้าข้อความว่า “มีการศึกษานอกสถานที”่ ให้ตรงกับการย่อหน้าในค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
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   2.4 หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
    2.4.1 ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
      2.4.1.1 ชั้นปีที่ 1 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อความที่ปรากฏเป็นผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพียงอย่างเดียว ไม่ปรากฏเนื้อหาในส่วนของรายวิชาใน         
หมวดวิชาเฉพาะ ทั้งนี้ เสนอให้เพ่ิมการระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ          
ที่นักศึกษาต้องรู้ในชั้นปีที่ 1 ด้วย  
      2.4.1.2 เสนอให้ทบทวนผลการเรียนรู้ในชั้นปีที่ 4 ในเรื่องของ “สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรู้ทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเทียบเท่า
ระดับ C1 .....” เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการศึกษาต้องเป็นผลการเรียนรู้ของชั้นปีที่ 3 หรือไม ่
   2.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
    2.5.1  ข้อ 2. บัณฑิต ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 11    
ให้ครอบคลุม  
    2.5.2  ข้อ 3. นักศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 8 
ให้ครอบคลุม   
    2.5.3  ข้อ 4. อาจารย์ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 6  
ให้ครอบคลุม  
    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 
   2.6 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
    2.6.1 อาจารย์ล้าดับที่ 1 หัวข้อผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ ทบความ
ทางวิชาการ (ถ้ามี) ให้ตัดค้าว่า “(ถ้ามี)” ออก และหนังสือ ให้เพ่ิมการระบุจ้านวนหน้า ให้ปรับแก้รูปแบบการ
พิมพ์ฉีกค้าของชื่อ-สกุลผู้แต่งให้ถูกต้อง และ  ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ โดยผลงานชิ้นเดียวกันให้พิมพ์อยู่ใน
หน้าดียวกัน 
    2.6.2 อาจารย์ล้าดับที่ 2 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมการระบุวัน/เดือน/ปี ที่
เผยแพร่ผลงาน และให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ระยะกั้นหน้าให้เป็นรูปแบบบรรณานุกรม 
    2.6.3 อาจารย์ล้าดับที่ 3 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพ่ิมการระบุวัน/เดือน/ปี ที่
เผยแพร่ผลงานด้วย 
   2.7 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ปรับปรุง ให้เพิ่มข้อมูลการเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปด้วย 
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   2.8 ภาคผนวก ซ ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา 339 222 การแปลภาษา
บาลี (Pali Translation) 3(3-0-6) และรายวิชา 339 232 การแปลภาษาสันสกฤต (Sanskrit Translation) 
3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ภาษาบาลี และภาษา
สันสกฤต จากอักษรตัวหนาเป็นอักษรตัวปกติ 
  ให้เสนอคณะโบราณคดีพิจารณา และปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรและสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 4.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)      
คณะโบราณคดี 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) คณะโบราณคดี ซ่ึงอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

 1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 

  1.1 ข้อ 1 สาระการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้
ทบทวนและเพ่ิมการระบุเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรของคณะ โดยมีการปรับปรุงจากวิชาโทเป็น
วิชาสหสาขา โดยอาจเพ่ิมเป็นข้อความย่อหน้าที่ 2 ก่อนข้อ 1) ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร  
  1.2 ข้อ 3 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวนและเพ่ิมเนื้อหาที่
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในหลักสูตรปรับปรุง ที่แตกต่างไปจากหลักสูตรเดิม อาทิ ระบุรายวิชาที่เปิด
ใหม่ มีเนื้อหาสาระใหม่อย่างไร แสดงถึงความสร้างสรรค์อย่างไร หรือการระบุถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
มีความทันสมัยมากขึ้นอย่างไร เป็นต้น 
  1.3 ข้อ 9 การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการติดตามผลบัณฑิต ที่ประชุมเสนอให้ขยายความ

ว่าในการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการติดตามผลบัณฑิต หลักสูตรได้ประโยชน์อย่างไร ศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบันได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 

 2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
  2.1 ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร และข้อ 12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมการปรับตัวของหลักสูตร โดยอาจมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) 
ร่วมด้วย เพ่ือความทันสมัยของหลักสูตรและสอดรับกับสถานการณ์ในยุค Disruptive Innovation ยกตัวอย่าง
เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Coronavirus (COVID-19) ท้าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต
แบบวิถีใหม่ (New Normal) 
  2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
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   2.2.1 ข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม โดยอาจเพ่ิมอีก 1 ข้อย่อยเป็น “เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม” หรืออาจน้าไปสอดแทรกใน
วัตถุประสงคข์้อใดข้อหนึ่งที่มีอยู่เดิม 
   2.2.2 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) PLOs หมวดวิชาเฉพาะ ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเนื้อความเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยอาจระบุ
ต่อท้ายข้อความใน PLO15 เป็น “ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม” หรืออาจสอดแทรกใน PLO 
อ่ืน ๆ ที่สามารถเพ่ิมเติมได้ หรือน้าความหมายของมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาเฉพาะ ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มาหลอมรวมเป็นอีก 1 PLO 
   2.2.3 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 1    
ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเนื้อความเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และเสนอให้ทบทวน
ข้อความที่ระบุว่า “(หรือทุก ๆ 5 ปี)” โดยสามารถปรับได้ก่อน 5 ปี ทั้งนี้ เสนอให้ทบทวนปรับลดระยะเวลา    
โดยอาจมีการปรับปรุงในรูปแบบการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08) 
  2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
   2.3.1 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ให้ตัดเลขข้อย่อย “2.3.1” ออก เนื่องจากมีเพียง
ข้อเดียว ไม่ต้องระบุเลขข้อย่อย 
   2.3.2 ข้อ 3.1.3 รายวิชา  
     2.3.2.1 หมวดวิชาเฉพาะ ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่ารายวิชาเน้นไปทางการ
ท่องเที่ยว แต่ในปรัชญาของหลักสูตรระบุว่า “การบูรณาการภาษาฝรั่งเศสกับศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และ
การสร้างสรรค”์  
     2.3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้หัวข้อ “วิชา
เลือก” เป็น “วิชาบังคับเลือก” ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ในข้อ 3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร และท่ีอ่ืน ๆ ที่ปรากฏหัวข้อ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกันด้วย 
     2.3.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ปรับแก้ข้อความเป็นดังนี้ 
      “นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีในคณะโบราณคดี หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
   2.3.3 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
     2.3.3.1 ให้ปรับแก้การพิมพ์วิชาเลือกให้ชัดเจน จาก 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
SUXXX วิชาเลือก 

 วิชาเลือก 

      เป็น 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

SUXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
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         ทั้งนี ้ให้ปรับแก้ในทุกปีการศึกษาที่ปรากฏข้อความดังกล่าว  

     2.3.3.2 แผนการศึกษาปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า
จ้านวนหน่วยกิตรวมในภาคการศึกษาดังกล่าว ก้าหนดไว้สูงกว่าภาคการศึกษาในปีท้าย ๆ ทั้งนี้ เสนอให้ทบทวน 
     2.3.3.3 แผนการศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ที่ประชุมเสนอให้ทบทวน
จ้านวนหน่วยกิตรวมที่ระบุเป็น “9 หน่วยกิต” ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 ข้อ 32 ที่ระบุว่า “ในภาคการศึกษาปกติให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชา
เรียนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนให้ดทะเบียนวิชา
เรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต”  
   2.3.4 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา รายวิชา 341 491 สัมมนาภาษาฝรั่งเศส
สร้างสรรค ์(Creative French Seminar) 3(2-2-5) ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเป็น
ดังนี้ 
     “การเสนอหัวข้อที่สนใจเพ่ือค้นคว้าในรูปแบบการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือการ
ท้างานเป็นกลุ่มเพ่ือจัดท้าโครงการกิจกรรม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การน้าเสนอและอภิปรายผล” 
     ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ และในภาคผนวก ฉ ให้สอดคล้อง
กันด้วย 
  2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
   2.4.1 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ตารางช่องคุณลักษณะพิเศษ        
ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวนเนื้อความ โดยควรระบุเนื้อความที่แสดงถึงลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่
นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษา
ของหลักสูตรนี้ ทั้งนี้ ให้ปรับแกก้ลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องกันด้วย 
   2.4.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ PLO13 วิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ภาษาฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเนื้อความของ 
PLO ควรแสดงถึงความสัมพันธ์กับความหมายของด้านคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละข้อย่อย 
     ทั้งนี้ เสนอให้พิจารณาทบทวนการระบุข้อมูลในภาพรวม โดยเนื้อความ PLOs 
ที่ระบุต้องแสดงถึงความสัมพันธ์กับ TQF ในแต่ละด้านที่ระบุเครื่องหมาย “” ด้วย 
   2.4.3 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning 
Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล้าดับ
ชั้นปี) ตารางช่องจ้านวนหน่วยกิต ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวเลขจ้านวนหน่วยกิตเป็น “X(X-X-X)” เช่น 
3(3-0-6) 
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  2.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
   2.5.1  ข้อ 2. บัณฑิต ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 11           
ให้ครอบคลุม  
   2.5.2  ข้อ 3. นักศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 8           
ให้ครอบคลุม   
   2.5.3  ข้อ 4. อาจารย์ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 6             
ให้ครอบคลุม  
   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 
  2.6 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
ข้อ 2 การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  ให้เพ่ิมข้อมูลตาราง
เปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปด้วย 
  2.7 ภาคผนวก ฉ ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
   2.7.1 รายวิชา 341 101 ภาษาฝรั่งเศส 1 (French I) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย ข้อความว่า “ในชีวิตประจ้าวัน” ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าไม่ปรากฏในค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ และค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษค้าว่า “Practice in” ไม่ปรากฏในค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
   2.7.2 รายวิชา 341 102 ภาษาฝรั่งเศส 2 (French II) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษค้าว่า “Practice in” ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า ไม่ปรากฏในค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ 
เสนอให้ตัดออก 
   2.7.3 รายวิชา 341 103 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร (Basic French for 
Communication) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “...... 
and expression in everyday conversation.” เป็น “...... and expressions in everyday conversation.” 
   2.7.4 รายวิชา 341 111 การอ่านภาษาฝรั่งเศส 1 (French Reading I) 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Practice in reading various types 
of books and journals, responding to .......” เป็น “Reading various types of books and journals, 
answering to .......” 
   2.7.5 รายวิชา 341 121 การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 (French Writing I) 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “…… proper use of language, 
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vocabulary, expression and sentence structure. .......” เป็น “…… by the use of proper 
language, vocabulary, expressions and sentence structure. .......” 
   2.7.6 รายวิชา 341 201 ภาษาฝรั่งเศส 3 (French III) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การใช้เครื่องหมายวรรคตอนจาก “…… reading and writing skills: 
passages and conversations .......” เป็น “…… reading and writing skills; passages and 
conversations .......” 
   2.7.7 รายวิชา 341 202 ภาษาฝรั่งเศส 4 (French IV) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การใช้เครื่องหมายวรรคตอนจาก “…… reading and writing skills: 
analysis of texts .......” เป็น “…… reading and writing skills; analysis of texts .......” 
   2.7.8 รายวิชา 341 231 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1 (French Listening and 
Speaking I) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
จาก “Listening and speaking about daily life topics. The importance of word .......” เป็น 
“Listening and speaking about daily life topics; the importance of word .......” 
   2.7.9 รายวิชา 341 232 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2 (French Listening and 
Speaking II) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
จาก “…… daily life topics and current events. Interviews and discussions. Giving opinions .......” 
เป็น “…… daily life topics and current events; interviews and discussions; giving opinions .......” 
   2.7.10 รายวิชา 341 251 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 1 (History of French Literature I) 
3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การใช้เครื่องหมายวรรคตอนจาก “…… the 
Classical to the Romantic periods. Analysis of excerpts .......” เป็น “…… the Classical to the 
Romantic periods; analysis of excerpts .......” 
   2.7.11 รายวิชา 341 261 อารยธรรมฝรั่งเศส (French Civilization) 3(3-0-6) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก “…… France in Western Civilization from its 
founding to the Fifth Republic.” เป็น “…… France in the rise of  Western Civilization from its 
founding to the Fifth Republic.” 
   2.7.12 รายวิชา 341 311 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (French 
Reading in Current Affairs) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนจาก “…… journal and non-fiction books. Study of relevant vocabulary ……” 
เป็น “…… journal and non-fiction books; study of relevant vocabulary ……” 
   2.7.13 รายวิชา 341 341 ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเบื้องต้น (Introduction to French 
Linguistics) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
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จาก “…… and pragmatics. The relationship of words ……” เป็น “…… and pragmatics; the 
relationship of words ……” 
   2.7.14 รายวิชา 341 343 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส (French Syntactical 
Analysis) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การใช้เครื่องหมายวรรคตอนจาก 
“…… morphemes and semantics. Important issues in grammar ……” เป็น “…… morphemes and 
semantics; important issues in grammar ……” 
   2.7.15 รายวิชา 341 351 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส 2 (History of French Literature II) 
3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การใช้เครื่องหมายวรรคตอนจาก “…… to 
the contemporary period. Analysis of excerpts ……” เป็น “…… to the contemporary period; 
analysis of excerpts ……” 
   2.7.16 รายวิชา 341 352 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสเชิงวิจารณ์ (Critical Reading in 
French Literary Works) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนจาก “Critical reading of different French literary genres: …… and short stories. 
Principles of literary criticism” เป็น “Critical reading of different French literary genres; …… and 
short stories; principles of literary criticism” 
   2.7.17 รายวิชา 341 363 ประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Francophonie) 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การใช้ เครื่องหมายวรรคตอน จาก “…… 
Francophone countries. Roles of International Organizations of Francophonie today.” เป็น “…… 
Francophone countries; roles of International Organizations of Francophonie today.” 
   2.7.18 รายวิชา 341 371 ภาษาฝรั่งเศสด้านศิลปะการด้ารงชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
(French for Thai Art of Living and Culture) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้
ปรับแก้การใช้เครื่องหมายวรรคตอนจาก “…… culinary arts, and traditional medicine. Use of French 
……” เป็น “…… culinary arts, and traditional medicine; use of French ……” 
   2.7.19 รายวิชา 341 387 ภาษาฝรั่งเศสส้าหรับการท่องเที่ยวเพ่ือความสนใจพิเศษ 
(French for Special Interest Tourism) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนจาก “…… Exhibition (MICE); and cruises. Roles of Tourism Authority ……” 
เป็น “…… Exhibition (MICE); and cruises; roles of Tourism Authority ……” 
   2.7.20 รายวิชา 341 388 ภาษาฝรั่งเศสส้าหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (French for 
Sustainable Tourism) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนจาก “…… and community-based tourism. Tourism impact ……” เป็น “…… and community-
based tourism; tourism impact ……” 
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   2.7.21 รายวิชา 341 491 สัมมนาภาษาฝรั่งเศสสร้างสรรค์  (Creative French 
Seminar) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความ และปรับแก้การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนเป็น “Integration of French language skills and creative concepts; selection 
of interesting topic for research in the form of individual study or group work to conduct project-
based creative activities under the advisors’ supervision; presentation and discussion.” 
   ทั้งนี้  ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการใช้เครื่องหมาย “,” (comma) และ “;” 
(semicolon) ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งหลักสูตร การใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) “,” อัฒภาค 
(semicolon) “;” และทวิภาค (colon) “:” ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  จุลภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้า  
อัฒภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีจุลภาคแยกภายในกลุ่มค้านั้น  หรือใช้แทนจุลภาคเพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีขนาดยาว
มาก  ทวิภาคใช้เพ่ือน้าเข้าสู่กลุ่มค้าท่ีอยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นล้าดับขั้นตอน หรือเป็นกลุ่มย่อย 
 ให้เสนอคณะโบราณคดพิีจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและ

สภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 4.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)       
คณะโบราณคดี 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะโบราณคดี ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

 1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 

  1.1 ข้อ 1 สาระการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้
ทบทวนและเพ่ิมการระบุเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรของคณะ โดยมีการปรับปรุงจากวิชาโทเป็น
วิชาสหสาขา 
  1.2 ข้อ 3 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวนและเพ่ิมเนื้อหาที่
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในหลักสูตรปรับปรุง ที่แตกต่างไปจากหลักสูตรเดิม อาทิ รายวิชาที่เปิดใหม่      
มีเนื้อหาสาระใหม่อย่างไร หรือการระบุถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยมากขึ้นอย่างไร เป็นต้น 
และให้ขยายความข้อความว่า “โดยการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน” ว่าเป็นในรูปแบบ
ลักษณะใด 

 2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
  2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ให้ปรับแก้การเรียงล้าดับเลข      
ข้อย่อย ที่ระบุว่า “1)  2)  3)  3)  4)” เป็น “1)  2)  3)  4)  5)” 
  2.2 หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
   2.2.1 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ 
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     2.2.1.1 ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเนื้อหาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในเนื้อความ PLO 
ที่เก่ียวข้อง 
     2.2.1.2 PLO14 เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการท้างานภาคสนามทาง
มานุษยวิทยา ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตค้าว่า “เข้าใจ” มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างไร และที่ประชุมเสนอ
ให้ปรับแก้และเพ่ิมเนื้อความเป็น “อธิบายระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการท้างานภาคสนามทางมานุษยวิทยา 
และมีการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน” 
     2.2.1.3 PLO17 มีทักษะในการท้างานภาคสนามและกระบวนการท้างานทาง
มานุษยวิทยา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้และเพ่ิมเนื้อความเป็น “มีทักษะในการท้างานภาคสนามและ
กระบวนการท้างานทางมานุษยวิทยา และมีการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน” 
     2.2.1.4 PLO18 มีจริยธรรมในการวิจัยและสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมการ
วิจัยได้ ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า การระบุกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์ส้าหรับวิธีการวัดและประเมินผล ในหมวด
ที่ 4 ข้อ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course 
Learning Outcomes: CLOs) ในภาคผนวก ฉ  เป็นการระบุเนื้อความเกี่ยวกับจริยธรรมในการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน
ทั่วไปที่นักวิจัยควรจะมี ทั้งนี้ เสนอให้พิจารณาทบทวนและระบุกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์ส้าหรับวิธีการวัด
และประเมินผล และ/หรือในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)       
ที่แสดงถึงคุณธรรม และจริยธรรมในการวิจัยที่เด่นชัดของนักมานุษยวิทยาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
   2.2.2 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ที่ประชุม
เสนอให้ทบทวนข้อความที่ระบุว่า “ภายในระยะเวลา 5 ปี” โดยอาจระบุระยะเวลาที่น้อยกว่า 5 ปี 

  2.3 หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
    2.3.1 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาใน 

ข้อ 2.3 ข้อย่อยล้าดับที่ 2.4.3 การอบรมและเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาในช่วงของการศึกษา ที่ประชุมเสนอให้
ทบทวนและขยายเนื้อความของค้าว่า “ในช่วงของการศึกษา” ให้ชัดเจน 

    2.3.2 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี จ้านวนที่คาด
ว่าจะส้าเร็จการศึกษา ปี 2568 ให้ปรับแก้การระบุจ้านวนจาก “50” เป็น “40” ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ในบทสรุป
ส้าหรับผู้บริหาร ให้สอดคล้องกันด้วย 

    2.3.3 ข้อ 3.1.3.3  
      2.3.3.1 ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อจาก “รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป” เป็น  

“รายวิชา” 
      2.3.3.2 ข้อ 3.1.3.4 หมวดวิชาเฉพาะ ให้ตัดเลขข้อ “3.1.3.4” ออก 
      2.3.3.3 ข้อ 3.1.3.5 หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ตัดเลขข้อ “3.1.3.5” ออก และ

ให้ปรับแก้ข้อความจาก “นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะโบราณคดีหรือมหาวิทยาลัย
ศิลปากร” เป็น “นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในคณะโบราณคดีหรือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

    2.3.4 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
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      2.3.4.1 ให้ปรับแก้การพิมพ์วิชาเลือกให้ชัดเจน จาก 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

SUXXX วิชาเลือก 
 วิชาเลือก 

      เป็น 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
SUXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

         ทั้งนี ้ให้ปรับแก้ในทุกปีการศึกษาที่ปรากฏข้อความดังกล่าว  
     

      2.3.3.2  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ให้ตัดการระบุรายวิชา “วิชาเลือกเสรี” 
ออก เนื่องจากไม่ปรากฏการระบุจ้านวนหน่วยกิตในแผนการศึกษา และให้ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อรายวิชา  
320 305 ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาร่วมสมัย ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในหน้า 20  

      2.3.3.3 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ให้ตัดการระบุรายวิชา “วิชาสหสาขา” 
ออก เนื่องจากไม่ปรากฏการระบุจ้านวนหน่วยกิตในแผนการศึกษา 

  2.4 หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
    2.4.1 ข้อ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) PLO18 มีจริยธรรมใน

การวิจัยและสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยได้ ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า ในภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความ
สอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) กับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) ยังไม่ปรากฏผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชาที่ชัดเจน ที่สามารถสื่อถึงเนื้อความท่ีระบุใน PLO ทั้งนี้ เสนอให้พิจารณาทบทวนและปรับแก้ โดย
อาจเพ่ิมประเด็นบางประเด็นในรายวิชาที่รับผิดชอบ และจ้าเป็นต้องเน้นถึงการมีจริยธรรมในการวิจัยและ
สามารถปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยได้ อาทิ การไม่บิดเบือนข้อมูล หรือการปกปิดความลับของข้อมูล เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้ทบทวนปรับแก้เพ่ิมเติมในกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์ส้าหรับวิธีการวัดและประเมินผลด้วย 

    2.4.2 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs: Program Learning 
Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล้าดับชั้น
ปี) ตารางช่องจ้านวนหน่วยกิต ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวเลขจ้านวนหน่วยกิตเป็น “X(X-X-X)” เช่น 3(3-0-6) 
  2.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
   2.5.1  ข้อ 2. บัณฑิต ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 11           
ให้ครอบคลุม  
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   2.5.2  ข้อ 3. นักศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 8          
ให้ครอบคลุม   
   2.5.3  ข้อ 4. อาจารย์ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 6           
ให้ครอบคลุม  
   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 

  2.6 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตรพร้อม
รายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์ อาจารย์ล้าดับที่ 2 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ให้เพ่ิม
การระบุกลุ่มของฐานข้อมูลวารสาร TCI ด้วย 

  2.7 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุ ง
ข้อ 2 การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  ให้เพ่ิมข้อมูลตาราง
เปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปด้วย 

  2.8 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
    2.8.1 รายวิชา 320 203 ประวัติแนวความคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา (History 

of Thoughts and Theories in Anthropology) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์ค้าว่า “20th Century” เป็น “20th Century” 

    2.8.2 รายวิชา 320 204 ระบบเครือญาติทางมานุษยวิทยา (Kinship in 
Anthropology) 3(3-0-6) กับรายวิชา 320 208 ครอบครัวและการแต่งงาน (Family and Marriage) 3(3-0-6) 
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหารายวิชาของทั้งสองรายวิชาซ้้าซ้อนกันหรือไม่ 

    2.8.3 รายวิชา 320 206 ธรรมชาติแห่งวัฒนธรรม (Nature of Culture) 3(3-0-6) 
ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเนื้อความในค้าอธิบายรายวิชา โดยอาจระบุรายละเอียด สาระส้าคัญ  หรือ         
ขยายความเพ่ิมเติมให้ชัดเจนมากข้ึน 

    2.8.4 รายวิชา 320 213 ตัวตนและสังคม (Self and Society) 3(3-0-6) ที่ประชุม
เสนอให้ทบทวนเนื้อหาในค้าอธิบายรายวิชา เนื่องจากไม่ปรากฏเนื้อความท่ีสื่อถึงเรื่อง “ตัวตน” หรือ “Self” 

    2.8.5 รายวิชา 320 214 ไทย-สยามศึกษา (Thai-Siamese study) 3(3-0-6)          
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ค้าว่า “study” ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์อักษรตัวแรกเป็น “Study” 

    2.8.6 รายวิชา 320 320 มานุษยวิทยากับศิลปะ (Anthropology and Art) 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “...... ความสัมพันธ์ของผู้สร้างงานศิลปะ
กับวัฒนธรรม ......” เป็น “...... ความสัมพันธ์ของผู้สร้างกับชิ้นงานศิลปะ ......” 
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    2.8.7 รายวิชา 339 222 การแปลภาษาบาลี (Pali Translation) 3(3-0-6) และ

รายวิชา 339 232 การแปลภาษาสันสกฤต (Sanskrit Translation) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ให้สอดคล้องกับรูปแบบการพิมพ์ที่ปรากฏใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

    ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏให้สอดคล้องกันด้วย 
 ให้เสนอคณะโบราณคดีพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและ
สภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 

 

           นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 

           นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 

           นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 

           นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

           นางสาวน้้าอ้อย เดชจุ้ย 

           ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
  

 


