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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. นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์  สังข์รักษา                 กรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
    1. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา                                     ผู้แทนหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย 
    2. อาจารย์ ดร. นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์                   ผู้แทนหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย 
    3. อาจารย์ ดร. สุนทรี โชติดิลก   ผู้แทนหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย 
 4. อาจารย์ภาณุพันธ์  จันทร์เฟื่อง   ผู้แทนหลักสูตร สาขาวิชาภาษาตะวันตก 
 5. อาจารย์ ดร. อนุสรณ์  ชมภูพล   ผู้แทนหลักสูตร สาขาวิชาภาษาตะวันตก 
 6. อาจารย์อันนา  คือเบล   ผู้แทนหลักสูตร สาขาวิชาภาษาตะวันตก 
 7. อาจารย์อาภากร  หาญนภาชีวิน   ผู้แทนหลักสูตร สาขาวิชาภาษาตะวันตก 
 8. อาจารย์สันติชัย  ปรีชาบุญฤทธิ์   ผู้แทนหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 9. อาจารย์ ดร. ศุภฤกษ์  โออินทร์   ผู้แทนหลักสูตร สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
    10. อาจารย์ ดร. ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ ผู้แทนหลักสูตร สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
    11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา  ผู้แทนหลักสูตร สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
    12. นางสาวอุษา รุ่งเรืองวิจิตร  นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 
         กองบริหารงานวิชาการ 
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     13. นางสาวประภัสสร ถวายนิล  นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
          กองบริหารงานวิชาการ 
     14. นางสาววิลาวรรณ  พิชัย  นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
     15. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
                                                                                กองบริหารงานวิชาการ 
  ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     1. อาจารย์มนทรัตม์  พิทักษ์ ผู้แทนหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย 
     2. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนหลักสูตร สาขาวิชาภาษาตะวันตก 
  

เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

 ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม   

 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา   

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 
 4.1  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
คณะอักษรศาสตร์ 
    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังนี  
        ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรี แนวโน้มในปัจจุบันควรมีจ้านวนหน่วยกิตที่   
ลดลงและการจัดการเรียนการสอนควรให้นักศึกษาสามารถจบได้ก่อน 4 ปี ทั งนี เสนอว่าควรมีการบูรณาการ
ศาสตร์ทางด้านภาษาไทยกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ เพ่ือสร้างมุมมองใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์กับ
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
    1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
      1.1  ข้อ 1. สาระในการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ที่ประชุมเสนอ
ให้ปรับแก้ข้อความท้ายตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร โดยให้สรุปเป็นประเด็นหรือเป็นข้อย่อยให้ชัดเจน 
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อาทิ 1. ยกเลิกรายวิชา  2. เพ่ิมรายวิชาใหม่ จ้านวน 16 รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาบังคับ จ้านวน 1 
รายวิชา รายวิชาเลือก จ้านวน 15 รายวิชา  เป็นต้น 
        และย่อหน้าสุดท้ายข้อความที่ ระบุว่ า  “หลักสูตรได้จัดรายวิชาที่ อนุญาตให้
บุคคลภายนอกสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามความสนใจหรือสะสมหน่วยกิต ตามข้อก้าหนดของการส้าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี” ที่ประชุมเสนอให้น้าข้อความดังกล่าวเพ่ิมเติมใน ข้อ 3. นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ด้วย 
      1.2  ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมเสนอใหเ้พ่ิมข้อมูลว่าการปรับปรุงหลักสูตร
ครั งนี มีรายวิชาใหม่ หรือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากหลักสูตรเดิม  ซึ่งถือว่าเป็น
นวัตกรรมใหม่ของหลักสูตร  
      1.3  ข้อ 5 การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน  
        1.3.1 ตารางช่องหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมการเทียบ
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ของคณะโบราณคดี 
            1.3.2 รายการที่ 5. จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตร ตารางช่องหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลจุดเด่นของหลักสูตรให้
เห็นภาพว่าท้าไมนักศึกษาถึงต้องเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ของคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
     1.4  การตลาดนักศึกษา ให้ตัดข้อความในย่อหน้าแรกออก โดยให้ระบุข้อมูลกลุ่ม เป้าหมาย
และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
      1.5  การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการติดตามผลบัณฑิต ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลว่า
หลักสูตรเปิดมาแล้วกี่ปี มีจ้านวนนักศึกษาจบจากหลักสูตรจ้านวนเท่าไหร่ และการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า และ
การติดตามผลบัณฑิตเกิดประโยชน์กับหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าอย่างไร 
    2.  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
      2.1  สารบัญ  
        2.1.1  หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของหลักสูตร ให้ปรับแก้ค้าที่
พิมพ์ผิดจาก “การดาเนินการ” เป็น “การด้าเนินการ” 
        2.1.2  ภาคผนวก ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความ เป็น 
            “(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
พ.ศ. 2560  
                  (ข) ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
               (ค) ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ้านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง
และผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปีย้อนหลัง รายงานผลการประเมินหลักสูตร และข้อมูลร้อยละของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่ได้งานท้า  
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             (ง) ค้าสั่งแต่งตั งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบั ณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ 
                  (จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
และตารางเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554  
            (ฉ) ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcome : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 
Outcome : CLOs)  
             (ช) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ” 
      2.2  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ข้อความว่า “หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป” 
ให้พิมพ์อยู่กึ่งกลางบรรทัด 
      2.3  หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
      2.3.1  ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) PLOs  
         PLO15 ใช้ความรู้ทางภาษาและวรรณคดีไทยรวมทั งเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมเพ่ือผลิตผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีจริยธรรม ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าเนื อความใน PLO ที่ระบุว่า 
“เพ่ือผลิตผลงานสร้างสรรค์” กับการก้าหนดระดับของ Bloom’s Taxonomy ไว้ที่ระดับ “Ap” ไม่สอดคล้อง
กัน ทั งนี เสนอให้ทบทวนปรับให้เหมาะสม  
        2.3.2  ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 1 ที่
ระบุว่า “การพัฒนาด้านเนื อหารายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัย (จะด้าเนินการหลังจากการรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรแล้ว 2 ปีการศึกษา คือภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 เนื่องจาก
นักศึกษาจะเริ่มเข้าศึกษารายวิชาบังคับเอกของหลักสูตรในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565)” ที่ประชุม
เสนอให้เพ่ิมการระบุการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงในรอบระยะเวลา 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ด้วย  
      2.4  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  
            2.4.1  ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ที่ประชุมเสนอ
ให้เพ่ิมการระบุหมายเหตุท้ายตารางเกี่ยวกับจ้านวนนักศึกษาในชั นปีที่ 2 ที่เพ่ิมจาก 15 คนเป็น 30 คน  
             2.4.2  ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าจ้านวนหน่วยกิตรวมในแต่
ละภาคการศึกษาไม่สมดุลกัน บางภาคการศึกษามีจ้านวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนมาก บางภาคการศึกษามี
จ้านวนหน่วยกิตท่ีต้องลงทะเบียนน้อย ทั งนี  เสนอให้ทบทวน        
            2.4.3  ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา รายวิชา 411 402 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
(Academic Reading and Writing)  3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์
ค้าว่า “ระเบียบวิธี” เป็น “ระเบียบวิธีวิจัย” 
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         อนึ่ง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่ามีรายวิชาทางด้านวรรณคดีจ้านวนมาก เสนอให้มี
การบูรณาการรายวิชา ซึ่งจะท้าให้จ้านวนหน่วยกิตและภาระงานสอนของอาจารย์ลดลง อาจารย์ผู้สอนสามารถ
แบ่งเวลาเพ่ือท้าผลงานทางวิชาการได้มากขึ น  
           2.4.4  ข้อ 5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการระบุข้อย่อยในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั ง 5 ด้าน โดยให้ระบุเฉพาะข้อย่อย
ทีร่ายวิชารับผิดชอบ 
         2.5  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
           2.5.1  ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้ทบทวนการระบุคุณลักษณะ
พิเศษในตารางกับข้อความย่อหน้าแรกก่อนตารางให้ข้อมูลสอดคล้องกัน 
          2.5.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ  
                1) PLO14 ใช้ภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจ้าวันและในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือแสวงหาความรู้ได้อย่างยั่งยืน ที่ประชุมเสนอให้
ทบทวนว่าสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ด้านความรู้ และด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้วยหรือไม่ 
                2) PLO15 ใช้ความรู้ทางภาษาและวรรณคดีไทยรวมทั งเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือผลิตผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีจริยธรรม ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการระบุ
ความสัมพันธ์กับด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับ
เนื อความของ PLOs  
               3) PLO19 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับประเด็นศึกษาทางภาษาและ
วรรณคดีไทย เพ่ือน้ามาพัฒนางานวิชาการและอ้างอิงทางวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ที่ประชุมเสนอให้
ทบทวนการระบุความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ด้านความรู้ ข้อย่อย
ที ่2.3 ด้วยหรือไม่ 
             2.6  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
      2.6.1  ข้อ 3. นักศึกษา เกณฑ์คุณภาพที่ 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) ข้อย่อย
ที่ 8.3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของ
นักศึกษาที่เพียงพอ” เป็น “8.3 มีระบบที่เพียงพอในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการ
เรียนของนักศึกษา” 
      2.6.2  ข้อ 4. อาจารย์ เกณฑ์คุณภาพที่ 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ ข้อย่อยที่ 
6.4 – 6.7 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
        “6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ 
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           6.5  มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายวิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
           6.6  การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการให้ความยอมรับ
ถูกน้ามาใช้เพื่อกระตุ้นและ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
           6.7  มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวนงานวิจัยกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา” 
        เป็น 
        “6.4 มีการก้าหนดสมรรถนะทางการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสาย
วิชาการ 
           6.5  มีการส้ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ บุคลากร
สายวิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
           6.6  มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการประกาศเกียรติ
คุณเพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
           6.7  มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวนงานวิจัยกับ
คู่เทียบที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา”     
      2.6.3  ข้อ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เกณฑ์คุณภาพที่ 10 การ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ข้อย่อยที่ 10.2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร และด้าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ น” เป็น “10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร และด้าเนินการประเมินและปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ น” 
        2.7  ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
            2.7.1  อาจารย์ล้าดับที่ 2 ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) หัวข้อบทความทาง
วิชาการรายการแรกที่ประชุมเสนอให้ตัดออก เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ
ของ ก.พ.อ.  
            2.7.2  อาจารย์ล้าดับที่ 4 ผลงานทางวิชาการ ให้ด้าเนินการเผยแพร่ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน
เสนอที่ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
      2.8  ภาคผนวก จ  
         หน้า 142 บรรทัดแรกให้ปรับแก้การพิมพ์จาก “ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564” เป็น “ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564”  
         และหน้า 162 บรรทัดแรกให้ปรับแก้ข้อความจาก “โครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย” เป็น “ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย” 
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          2.9  ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcome : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 
Outcome : CLOs)   
            PLO15 ใช้ความรู้ทางภาษาและวรรณคดีไทยรวมทั งเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมเพ่ือผลิตผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีจริยธรรม ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า CLOs ในแต่ละรายวิชาไม่
ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
            2.10 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
        1) รายวิชา 410 102 การคิดเชิงวิจารณ์ (Critical Thinking) 2(2-0-4) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....ต่อสารประเภทต่าง ๆ.....” เป็น “.....ต่องานสื่อสาร
ประเภทต่าง ๆ.....” 
        2) รายวิชา 410 201 วรรณกรรมกับภาพยนตร์ไทย (Thai Literature and Films)       
3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนชื่อวิชาภาษาไทย ว่าควรเป็น “บทภาพยนตร์กับภาพยนตร์ไทย” หรือไม่   
        3) รายวิชา 410 202 วรรณกรรมกับภาพยนตร์ยุโรป (European Literature and 
Films) 3(3-0-6) และรายวิชา 410 203 วรรณกรรมกับภาพยนตร์เอเชีย (Asian Literature and Films)  
3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอให้ยุบรวมเป็นรายวิชาเดียวกัน 
        4) รายวิชา 411 231 วรรณคดีวิจักษ์ (Literary Appreciation) 3(3-0-6)  ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมเสนอให้ตัดข้อความว่า “เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องเด่นของไทย” ออก 
        5) รายวิชา 411 305 วรรณคดีวิจารณ์ (Literary Criticism) 3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอให้
ปรับเป็นรายวิชาสัมมนาวรรณคดีวิจารณ์ และเน้นการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติ 
        6) รายวิชา 411 372 วรรณคดีสันสกฤตในไทย (Sanskrit Literary in Thai) 3(3-0-6) 
ชื่อรายวิชาภาษาไทยที่ประชุมเสนอให้ทบทวนว่าต้องการหมายถึง “วรรณคดีสันสกฤตในประเทศไทย” หรือ 
“วรรณคดีสันสกฤตในภาษาไทย” ควรเขียนให้ชัดเจนโดยปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชื่อ
รายวิชาภาษาไทยด้วย 
        7) รายวิชา 411 451 ภาษากับปริชาน (Language and Cognition) 3(3-0-6) ชื่อ
รายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบการแปลค้าว่า “Cognition” อีกครั งตามศัพท์บัญญัติของราช
บัณฑิตยสภา 
      ทั งนี  ให้ปรับแก้ข้อมูลที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา ให้สอดคล้องกันด้วย 
                    ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
และสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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 4.2 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
คณะอักษรศาสตร์  
     ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
    1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
         1.1  ข้อ 1. สาระในการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร  
          1.1.1  ข้อ 1.1 การเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร ตารางช่องการเปลี่ยนแปลง ที่ประชุมเสนอ
ให้ขยายความค้าว่า “ยุบรวมหลักสูตร” ให้ชัดเจนว่าเนื่องจากอะไร  
          1.1.2  ข้อ 3.2) แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ในหน้า 6 ตาราง
ในช่องปี 2567 และปี 2568 ให้ตรวจสอบจ้านวนรวมที่ระบุเป็น “240” ว่าที่ถูกต้องควรเป็น “260” หรือไม่ 
      1.2  ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลว่าในการปรับหลักสูตรมี
การเปิดรายวิชาใหม่หรือมีการน้าเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอย่างไร
บ้าง  
         1.3  ข้อ 5 การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน  
            1.3.1 รายการที่ 4 จ้านวนรับนักศึกษาต่อปีการศึกษา หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ให้ตรวจสอบกับจ้านวนรับที่ระบุไว้ 20 คน ไม่
สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หน้า 13  
          1.3.2 รายการที่ 5 จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตร ตารางช่องหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ที่ประชุมเสนอให้ปรับการเขียนจุดเด่นเป็นข้อ
ย่อยให้ชัดเจน โดยระบุข้อมูลที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรที่ท้าให้นักศึกษาต้องเลือกเรียนหลักสูตรของคณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      1.4 การตลาดนักศึกษา ให้ตัดข้อความในย่อหน้าแรกออก และให้สรุปข้อมูลว่าเดิมคือหลักสูตร
อะไร ปรับชื่อเป็นหลักสูตรอะไร โดยระบุข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
      1.5  การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการติดตามผลบัณฑิต ให้เพ่ิมข้อมูลหลักสูตรเดิมชื่ออะไร
ปรับมาเป็นหลักสูตรอะไร มีนักศึกษาจบแล้วจ้านวนเท่าไหร่ และการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเกิดประโยชน์กับ 
หลักสูตร นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าอย่างไร 
    2.  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
        2.1 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
             2.1.1  ข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย โดยอาจสอดแทรกในวัตถุประสงค์ข้อเดิมหรือเพ่ิมเป็น
วัตถุประสงค์  ข้อใหม่  
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             2.1.2  ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) PLOs หมวดวิชาเฉพาะ 
                   ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า PLOs ไม่ปรากฏความสัมพันธ์กับ (TQF) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั งนี เสนอให้ทบทวนเพ่ิม โดยอาจเพ่ิมใน PLO15 
         2.1.3  ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 2 
ล้าดับที่ 3 และล้าดับที่ 4 ที่ประชุมเสนอให้ปรับระยะเวลาจาก “ภายในระยะเวลา 5 ปี” เป็น “ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี” 
      2.2  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
           2.2.1 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  ให้ตัดเลขข้อ 2.3.1 ออก เนื่องจากมีข้อเดียว 
และให้ปรับเนื อความให้ชัดเจน ให้เป็นปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
            2.2.2 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ให้ตรวจสอบ
จ้านวนรวมปี 2567 และ 2568 ระบุเป็น “240” ว่าที่ถูกต้องควรเป็น “260” หรือไม ่
            2.2.3 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าจ้านวนหน่วยกิตรวมในแต่
ละภาคการศึกษาไม่สมดุลกัน บางภาคการศึกษามีจ้านวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนมาก บางภาคการศึกษามี
จ้านวนหน่วยกิตท่ีต้องลงทะเบียนน้อย ทั งนี  เสนอให้ทบทวน       
      2.3  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
           2.3.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ  
                 PLO11 ใช้ภาษาตะวันตกในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่าง
สร้างสรรค์ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการระบุความสัมพันธ์กับ TQF ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในข้อย่อยที่ 3 
เนื่องจากเนื อความของ PLO11 ไม่ปรากฏความสัมพันธ์ ทั งนี เสนอให้ทบทวน โดยอาจเพ่ิมเนื อความด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในข้อย่อยที่ 3 ใน PLO16 ทั งนี เมื่อปรับแก้แล้วให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏ PLOs ดังกล่าว
ให้สอดคล้องกันด้วย 

              2.3.2 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning 
Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล้าดับชั นปี) 
ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์รายวิชา 461 207 การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ในหน้า 105 และ 
หน้า 106 ให้พิมพ์ข้อมูลรายวิชาเดียวกันให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกัน 
           2.4  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
      2.4.1 ข้อ 3. นักศึกษา เกณฑ์คุณภาพท่ี 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) ข้อย่อยที่ 
8.3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของ
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นักศึกษาที่เพียงพอ” เป็น “8.3 มีระบบที่เพียงพอในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการ
เรียนของนักศึกษา” 
     2.4.2   ข้อ 4. อาจารย์ เกณฑ์คุณภาพที่ 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ ข้อย่อยท่ี 6.4 – 
6.7 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
       “6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ 
        6.5 มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายวิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
        6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการให้ความยอมรับ
ถูกน้ามาใช้เพื่อกระตุ้นและ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
        6.7 มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวนงานวิจัยกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา” 
       เป็น 
       “6.4 มีการก้าหนดสมรรถนะทางการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสาย
วิชาการ 
        6.5 มีการส้ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ บุคลากร
สายวิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
          6.6 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการประกาศเกียรติ
คุณเพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
          6.7 มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวนงานวิจัยกับ
คู่เทียบที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา”     
      2.4.3  ข้อ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เกณฑ์คุณภาพที่ 10 
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ข้อย่อยที่ 10.2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร และด้าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ น” เป็น “10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร และด้าเนินการประเมินและปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ น” 
        2.5  ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
            อาจารย์ล้าดับที่ 2 ล้าดับที่ 5 และล้าดับที่ 6 ผลงานทางวิชาการ ให้ด้าเนินการเผยแพร่
ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
        2.6  ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcome : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 
Outcome : CLOs)   
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           PLO13 ประยุกต์ภาษาตะวันตกเข้ากับองค์ความรู้เฉพาะด้านได้  หน้า 185 รายวิชา         
462 314 ภาษาเยอรมันส้าหรับมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอให้ปรับข้อความ CLO1 จาก “สามารถ
อธิบาย หรือบรรยาย.....” เป็น “สามารถใช้ภาษาเยอรมันอธิบาย หรือบรรยาย.....” 
      ทั งนี ให้ปรับลดความเข้มของแถบสีในแต่ละ PLOs ให้สามารถอ่านเนื อความได้ชัดเจน 
      ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรและสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  
 4.3 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

คณะอักษรศาสตร์ 

   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  

   1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร  

  1.1 ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมเสนอให้ขยายความว่าหลักสูตรมีการปรับ

อะไรที่ใหม่กว่าหลักสูตรเดิม ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของหลักสูตร อาทิ การเปิดรายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับ

ศตวรรษท่ี 21 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากหลักสูตรเดิม เป็นต้น 

  1.2 ข้อ 4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ข้อย่อยท่ี 6. ให้ปรับแก้ข้อความ

จาก “ข้าราชการในหน่วยงานต่าง ๆ” เป็น “เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ” ทั งนี ให้ปรับแก้ในรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ให้สอดคล้องกันด้วย 

    1.3 ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า

จ้านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรสูงกว่าหลักสูตรที่เป็นคู่เทียบมาก และเสนอให้เพ่ิมข้อมูลของหลักสูตรที่

น้ามาเป็นคู่เทียบในตารางดังนี  

     1.3.1 รายการที ่3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 

     1.3.2 รายการที ่4 จ้านวนรับนักศึกษาต่อปีการศึกษา 

     1.3.3 รายการที่ 5 จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตร ให้ขยายความหลักสูตร 

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ให้ชัดเจนและน่าสนใจยิ่งขึ น และ

เพ่ิมข้อมูลจุดเด่นของหลักสูตรที่น้ามาเป็นคู่เทียบด้วย 

    1.4 ข้อ 8. การตลาดนักศึกษา ย่อหน้า 2 ที่ประชุมเสนอใหเ้พ่ิมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ผ่าน

เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรอื่น ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ 

    1.5 ข้อ 9. การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการติดตามผลบัณฑิต ที่ประชุมเสนอให้ขยาย

ความให้ชัดเจนยิ่งขึ น โดยเสนอให้ส้ารวจข้อมูลหลังส้าเร็จการศึกษาศิษย์เก่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร และ
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การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการติดตามผลบัณฑิต ท้าให้ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันและหลักสูตร ได้

ประโยชน์อย่างไร  

   2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

    2.1  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

     2.1.1 ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ข้อย่อยที่ 6. ให้ปรับแก้

ข้อความจาก “ข้าราชการในหน่วยงานต่าง ๆ” เป็น “เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ” 

     2.1.2 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร บรรทัดที่ 3 เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “....

สามารถรองรับการแข่งขันในสังคม....” เป็น “....สามารถรองรับการแข่งขันทั งในประเทศและระหว่างประเทศ....” 

    2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

     2.2.1  ข้อ 1.1 ปรัชญา เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษ....” เป็น  “เป็น

ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษ....”  

     2.2.2 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อย่อยท่ี 1 เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิต

และโลก ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างไร  

     2.2.3 ข้อ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตารางเป็นแนวนอน เนื่องจาก

ปรากฏข้อมูลไม่ครบถ้วน 

     2.2.4 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

      2.2.4.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 1 ตารางช่องกลยุทธ์ข้อย่อยที่ 4 

ภาวะการได้งานท้าของบัณฑิต ให้ย้ายข้อมูลไประบุไว้ ในตารางช่องหลักฐาน/ตัวบ่งชี  และปรับแก้เนื อความข้อ

ย่อยท่ี 4 ในตารางช่องกลยุทธ์ เป็น “4. ประเมินการได้งานท้าของบัณฑิต” 

      2.2.4.2 ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 2 ล้าดับที่ 3 ล้าดับที่ 4 

และล้าดับที่ 5 เสนอให้ปรับแก้ระยะเวลาจาก “ระยะเวลา 5 ปี” เป็น “ระยะเวลา 2 ปี” หรือบางแผนอาจปรับ

ให้เร็วกว่า 2 ปี 

    2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

     2.3.1 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ข้อ 3.1.4.1 แผนการศึกษา สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าจ้านวนหน่วยกิตรวมที่ระบุ 22 หน่วยกิตนั นสูง

กว่าภาคการศึกษาอ่ืน ทั งนี เสนอให้กระจายหน่วยกิตไปไว้ในปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 เนื่องจากมีหน่วยกิตรวม

เพียง 14 หน่วยกิต 
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     2.3.2 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา รายวิชา 412 250 ภาษากับการสร้างสรรค์ 

(Language and Creativity) 3(3-0-6) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตข้อความว่า “....ภาษาแสดงอารมณ์ขันและการ

เสียดสี เทคโนโลยีกับการเล่นภาษา” ที่ประชุมเสนอให้ขยายความค้าว่า “เทคโนโลยีกับการเล่นภาษา” ให้

ชัดเจนว่าใช้เทคโนโลยีอย่างไร 

     2.3.3 ข้อ 5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า

หลักสูตรมีรายวิชา 412 268 การศึกษารายบุคคล ที่มีการท้าหัวข้อวิจัย ทั งนี เสนอให้ เพ่ิมข้อมูลใน ข้อ 5. 

ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัยด้วย 

    2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

     2.4.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ตารางคุณลักษณะพิเศษ ล้าดับ

ที่ 4 ที่ระบุว่า “นักศึกษาเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์” ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าไม่ปรากฏเนื อความดังกล่าวใน

ข้อความในย่อหน้าแรกก่อนตาราง ทั งนี เสนอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกันด้วย 

     2.4.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ PLO20 สามารถ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาบริบททางสังคมวัฒนธรรมและระบบความคิด รวมทั งวิวัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนว่า PLO ดังกล่าวสัมพันธ์กับ TQF ด้านทักษะทาง 

ปัญญา ในข้อย่อยท่ี 2. ด้วยหรือไม่ 

     2.4.3 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 

Program Learning Outcomes รายวิชา 412 270 การคิดวิเคราะห์เพ่ือการสื่อสารในการประกอบอาชีพ ที่

ประชุมตั งข้อสังเกตว่าควรระบุความรับผิดชอบ () ไว้ที่ PLO22 ด้วยหรือไม่ ทั งนี เสนอให้ทบทวน 

    2.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

     2.5.1  ข้อ 3. นักศึกษา เกณฑ์คุณภาพที่ 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) ข้อย่อย

ที่ 8.3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของ

นักศึกษาที่เพียงพอ” เป็น “8.3 มีระบบที่เพียงพอในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการ

เรียนของนักศึกษา” 

     2.5.2  ข้อ 4. อาจารย์ เกณฑ์คุณภาพที่ 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ ข้อย่อยท่ี 6.4 – 

6.7 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 

      “6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ 

        6.5 มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ บุคลากร

สายวิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
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        6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการให้ความยอมรับ

ถูกน้ามาใช้เพื่อกระตุ้นและ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

        6.7 มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวนงานวิจัย

กับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา” 

       เป็น 

      “6.4 มีการก้าหนดสมรรถนะทางการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสาย

วิชาการ 

      6.5 มีการส้ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย

วิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 

      6.6 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการประกาศเกียรติ

คุณเพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

      6.7 มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวนงานวิจัยกับ

คู่เทียบที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา”     

     2.5.3  ข้อ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เกณฑ์คุณภาพที่ 10 การ

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ข้อย่อยที่ 10.2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตร และด้าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ น” เป็น “10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตร และด้าเนินการประเมินและปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ น”     

    2.6 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  

     ให้ด้าเนินการให้ผลงานทางวิชาการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการของอาจารย์ทุกท่านให้ แล้ว

เสร็จก่อนเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

    2.7 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

โครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

     ข้อ 2. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ตารางช่องหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) รายวิชา 412 275 บทละครเอกอังกฤษ (Major British Plays)  

3(3-0-6) ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเป็น “(Major English Plays)” และ รายวิชา 412 276 บทละคร

เอกอเมริกัน (Major British Plays) 3(3-0-6) ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเป็น “(Major American 

Plays)” 

    2.8 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcome : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 

Outcomes : CLOs) 
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     2.8.1 PLO10 คิดอย่างมีเหตุผล และใช้เหตุผลในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ที่ประชุม

เสนอให้ทบทวนการใช้ค้า Action Verb ในเนื อความ CLO อาทิ ค้าว่า “เข้าใจ” “รู้จัก” ทั งนี ให้ปรับเป็นค้า 

Action Verb ที่สามารถวัดและประเมินได้ ทั งนี ให้ทบทวนใน PLO อ่ืนด้วย 

     2.8.2 PLO11 สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือน้ามาใช้ใน

การท้างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่ก้าหนดโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ให้ทบทวนการระบุล้าดับของ CLO ในรายวิชาดังต่อไปนี   

      412 201 การอ่านและการเขียนเรียงความ 

      412 208 หลักการแปล 

      412 209 การแปลวรรณกรรม 

      412 210 การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน  

      และให้ทบทวนเนื อความของ CLO7 ในรายวิชา 412 201 และ CLO1 ของ

รายวิชา 412 202 ซึ่งมีเนื อความคล้ายคลึงกัน 

    2.9 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี  

     2.9.1 รายวิชา 412 244 การแปลอังกฤษเป็นไทย 2 (English-Thai Translation II) 

3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาไทยให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคจาก “การแปลอังกฤษเป็นไทย2” เป็น 

“การแปลอังกฤษเป็นไทย 2” และให้เพ่ิมการระบุรายวิชาบังคับก่อนให้สอดคล้องกับในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.5 

ค้าอธิบายรายวิชาด้วย 

     2.9.2 รายวิชา 412 257 วรรณกรรมชนกลุ่มน้อย (Minority Literature) 3(3-0-6) 

ค้าอธิบายรายวิชา ที่ประชุมเสนอให้ศึกษาวรรณกรรมหรืองานเขียนของกลุ่มชาติพันธ์ไทย เช่น ไทยม้ง ลูก

อีสาน เป็นต้น  

    ทั งนี  ประธานเสนอว่า อนาคตควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ

คนรุ่นใหม่เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะ การฟัง อ่าน พูด และเขียน โดยเน้นเฉพาะเรื่อง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าปกติในแง่ของการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน ทั งนี เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ใน

บรรยากาศใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษา 

    ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรและสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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 4.4 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

คณะอักษรศาสตร์ 

   ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  

   1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร  

    ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแต่จะท้าอย่างไรให้รักษาองค์

ความรู้เดิม และน้าองคค์วามรู้ในศาสตร์อื่นมาบูรณาการกับหลักสูตรให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ น 

    1.1 ข้อ 1. สาระในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ข้อ 1.2.6.1) รายวิชาสาขาระดับต้น มีจ้านวน

เปลี่ยนรหัสรายวิชาจ้านวน 1 รายวิชา เนื่องจากแผนการศึกษาใหม่และมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับ ที่

ประชุมตั งข้อสังเกตว่ายังสื่อความไม่ชัดเจน ทั งนี เสนอให้ปรับแก้ข้อความเป็น “รายวิชาสาขาระดับต้น มีการ

เปลี่ยนแปลงรายวิชา จ้านวน 1 รายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนรายวิชาในแผนการศึกษาใหม่และมีการ

ปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับ” 

  1.2 ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เสนอให้ทบทวนตัดข้อความว่า “....มุ่งเน้นพัฒนา

นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ปณิธานในการสร้างบัณฑิตโดยบูรณาการศาสตร์ทั ง

ทางดา้นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ....” ออก เนื่องจากมีความหมายที่กว้างมาก และ

ไม่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการสร้างสรรค์โดยตรง และปรับเปลี่ยนเป็นการน้าเสนอว่าหลักสูตรมีการ

ปรับปรุงอะไรที่ใหม่กว่าหลักสูตรเดิม ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของหลักสูตรตามประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้แทน

หลักสูตรได้ชี แจงต่อที่ประชุมซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก อาทิ การเปิดรายวิชาใหม่ มีรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนที่แตกต่างจากหลักสูตรเดิม และเสนอให้เพ่ิมการระบุว่ามีการเชื่อมโยงศาสตร์ทางด้านภูมิศาสตร์

กับเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการท่องเที่ยวอย่างไร 

  1.3 ข้อ 4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ดังนี  

   1.3.1 ข้อ 1) นักภูมิศาสตร์และ/หรือนักภูมิสารสนเทศ ครู อาจารย์ ในหน่วยงาน

ราชการ เสนอให้ปรับแก้เป็น “นักภูมิศาสตร์และ/หรือนักภูมิสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานราชการ 

   1.3.2 ข้อ 3) มัคคุเทศก์ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือระบบงานทางด้านแผนที่ และข้อ 

4) เจ้าหน้าที่องค์กรไม่แสวงหาผลก้าไร (NGOs) ทางด้านการจัดการการใช้พื นที่ ที่ประชุมเสนอให้ยุบรวมโดย

ปรับแก้เป็น “เจ้าหน้าที่องค์การภาครัฐ และภาคเอกชนทางด้านการจัดการการใช้พื นที่” 

     1.3.3 ข้อ 5) พนักงานต้อนรับในโรงแรม พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เสนอให้ปรับแก้

เป็น “บุคลากรในด้านการท่องเที่ยว” 



17 
 

     ทั งนี  ให้ปรับแก้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 8. ให้

สอดคล้องกันด้วย 

    1.4 ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน ข้อย่อยที่ 5. จุดเด่นหรือ

จุดเน้นของหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้ขยายความให้ชัดเจน โดยระบุจุดเด่นที่ส้าคัญว่าท้าไมผู้เข้าศึกษาถึงต้อง

เรียนหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

    1.5 ข้อ 8. การตลาดนักศึกษา ให้ตัดข้อมูลคุณสมบัติของนักศึกษา และวิธีการรับเข้าออก 

โดยคงไว้เฉพาะข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

   2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

    2.1  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

   ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ดังนี  

   1) ข้อ 1) นักภูมิศาสตร์และ/หรือนักภูมิสารสนเทศ ครู อาจารย์ ในหน่วยงานราชการ 

เสนอให้ปรับแก้ข้อความเป็น “นักภูมิศาสตร์และ/หรือนักภูมิสารสนเทศ ครู เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานราชการ 

   2) ข้อ 3) มัคคุเทศก์ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือระบบงานทางด้านแผนที่ เสนอให้

แยกข้อย่อยระหว่างมัคคุเทศก์ และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือระบบงานทางด้านแผนที่ 

   3) ข้อ 4) เจ้าหน้าที่องค์กรไม่แสวงหาผลก้าไร (NGOs) ทางด้านการจัดการใช้พื นที่ 

เสนอให้ปรับแก้เป็น “เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนทางด้านการจัดการพื นที”่ 

     4) ข้อ 5) พนักงานต้อนรับในโรงแรม พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เสนอให้ปรับแก้

เป็น “บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว” 

    2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

     2.2.1 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ข้อ 1.3.1 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ด้วย 

     2.2.2 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ตารางช่องแผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 1 ให้

ปรับแก้ข้อความจาก “....ระยะเวลาทุก 1 ปี” เป็น “....ระยะเวลาทุก 5 ปี” 

    2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

     2.3.1 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ข้อ 3.1.4.1 แผนการศึกษาวิชาเอก สาขาวิชา

ภูมิศาสตร์  

      2.3.1.1  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าจ้านวนหน่วยกิตรวม

ที่ระบุ สูงกว่าในภาคการศึกษาอ่ืน ทั งนี เสนอใหท้บทวน 
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      2.3.1.2 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 รายวิชา 416 305 การศึกษาภาคสนาม ให้

ปรับแก้จ้านวนหน่วยกิตท่ีพิมพ์ผิดจาก “3(3-0-6)” เป็น “3(2-2-5)”  

     2.3.2 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าค้าอธิบายรายวิชารายวิชา

ดังต่อไปนี  มีเนื อความที่สั นมาก ทั งนี เสนอให้ทบทวน 

      410 306  วัฒนธรรมไทยศึกษาส้าหรับชาวต่างชาติ  3(3-0-6) 

       (Thai Cultural Studies for Foreigners)  

      416 205 สถิติส้าหรับนักภูมิศาสตร์   3(2-2-5) 

       (Statistics for Geographer)  

     2.3.3 ข้อ 5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า

หลักสูตรมีรายวิชา 416 348 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศ ที่มีการท้าหัวข้อวิจัย ทั งนี เสนอให้เพ่ิมข้อมูลในข้อ 5 

ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัยด้วย 

    2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

     2.4.1 ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความก่อนตารางให้สอดคล้องกับการระบุคุณลักษณะ

พิเศษในตาราง 

     2.4.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ PLO13 ประยุกต์วิธี

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื นที่เพ่ือระบุปัญหาและแก้ไขปัญหา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่สอดคล้องกับหมวดที่ 2 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรที่ระบุ “At” ทั งนี ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 

    2.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

     2.5.1  ข้อ 3. นักศึกษา เกณฑ์คุณภาพที่ 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) ข้อย่อย

ที่ 8.3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของ

นักศึกษาที่เพียงพอ” เป็น “8.3 มีระบบที่เพียงพอในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการ

เรียนของนักศึกษา” 

     2.5.2  ข้อ 4. อาจารย์ เกณฑ์คุณภาพที่ 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ ข้อย่อยท่ี 6.4 – 

6.7 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 

      “6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ 

        6.5 มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร

สายวิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 

        6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการให้ความยอมรับ

ถูกน้ามาใช้เพื่อกระตุ้นและ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
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        6.7 มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวนงานวิจัย

กับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา” 

      เป็น 

      “6.4 มีการก้าหนดสมรรถนะทางการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสาย

วิชาการ 

        6.5 มีการส้ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ บุคลากร

สายวิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 

        6.6 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการประกาศเกียรติ

คุณเพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

        6.7 มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวนงานวิจัย

กับคู่เทียบที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา”     

     2.5.3  ข้อ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เกณฑ์คุณภาพที่ 10 การ

ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ข้อย่อยที่ 10.2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตร และด้าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ น” เป็น “10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตร และด้าเนินการประเมินและปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ น”     

    2.6 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

     ให้ตรวจสอบและระบุฐานข้อมูลวารสาร ในหัวข้อบทความในวารสารทางวิชาการของ

อาจารย์ล้าดับที่ 3 และล้าดับที่ 4 

    2.7 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  

     ให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรอักษรศาสตร

บัณฑิต พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564” เป็น “ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564” 

    2.8 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcome : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 

Outcomes : CLOs) 

     ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการเขียน CLOs อีกครั งทุกรายวิชาโดยให้ปรับใช้เป็นค้า 

Action Verb และเนื อความของ CLOs ที่รายวิชานั น ๆ รับผิดชอบ PLOs ไม่ควรใช้ Action Verb ที่ระดับสูง

กว่าที่ PLOs นั นก้าหนด ยกตัวอย่าง เช่น 

     PLO11 อธิบายความสัมพันธ์และการพ่ึงพาอาศัยระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมแบบ

องค์รวม รายวิชา 416 225 โลกาภิวัตน์และประเทศไทย ระบุเนื อความ CLO3 เป็น “ประยุกต์ข้อมูลเชิงพื นที่
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แบบสหวิทยาการ” ซึ่งสูงกว่า PLO ที่รับผิดชอบ และเสนอให้ทบทวนเนื อความของ CLO ในรายวิชา 416 225 

โลกาภิวัตน์และประเทศไทย และรายวิชา 416 227 ภูมิศาสตร์อาหารและพฤติกรรมผู้บริโภค ใน CLO3 ซึ่ง

ระบุเนื อความไว้เหมือนกันคือ “ประยุกต์ข้อมูลเชิงพื นที่แบบสหวิทยาการ”  

     ทั งนี ให้ทบทวนอีกครั งทุก PLOs และ CLOs 

    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 
 


