
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

ครั้งที ่6/2563 
วันจันทร์ที ่19 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. นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวสุภาวดี เหลืองศรีปกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์  สังข์รักษา กรรมการ 
2. อาจารย์ ดร. วรัญญู พูลสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ร่วมประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน  บางท่าไม ้ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
3. อาจารย์ ดร. นฤพล หวังธงชัยเจริญ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาโบราณคดี 
4. อาจารย์ ดร. ภีร์  เวณุนันทน์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาโบราณคดี  
5. อาจารย์ ดร. ผุสดี  รอดเจริญ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาโบราณคดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประอร  ศิลาพันธุ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาโบราณคดี 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
8. อาจารย์ ดร. พิภู  บุษบก ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์  
  และสาขาวิชาเอเชียศึกษา 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา อยู่คง ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเอเชียศึกษา 
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10. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ  
  กองบริหารงานวิชาการ 
11. นางสาวประภัสสร  ถวายนิล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
  กองบริหารงานวิชาการ 
12. นางสาววิลาวรรณ  พิชัย นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
  กองบริหารงานวิชาการ 
13. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
  กองบริหารงานวิชาการ 

 
เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 – ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 – ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 – ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 

 4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  

 1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 

  1.1 ข้อ 1 สาระการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ข้อย่อยที่ 1) 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร ให้ปรับแก้การระบุข้อมูลในตาราง ให้สอดคล้องกับรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร เป็นดังนี  
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หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

การเปลี่ยนแปลง หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

แบบ 1.1 
   กลุ่มวิชาปรับพื นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
   กลุ่มวิชาพื นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  
   วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  
   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 

 
6  
11  
- 

48  

 
- 
- 
6 
48  

 
ปรับออก 
ปรับออก 
เพิ่มเติม 
คงเดิม 

   จ านวนหน่วยกิตรวม (มีค่าเทียบเท่า) 48  48  คงเดิม 
แบบ 2.1 
   กลุ่มวิชาปรับพื นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
   กลุ่มวิชาพื นฐาน  
   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นับหน่วยกิต) 
   วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  
   วิชาบังคับ  
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 

 
6  
6  
5  
- 

12  
6  
36  

 
- 
- 
- 
6 
12  
6  
36  

 
ปรับออก 
ปรับออก 
ปรับออก 
เพิ่มเติม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

   จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 60  54  ลดลง 6 หน่วยกิต 

 
  1.2 ข้อ 3 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมการระบุเนื อหาเกี่ยวกับการ
เข้าร่วมสมาคมเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและเทคโนโลยี (Association for Educational Communications 
and Technology: AECT) และการท้าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
  1.3 ข้อ 5 การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน รายการที่ 5 จุดเด่นหรือ
จุดเน้นของหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเนื อหาเกี่ยวกับรายวิชาสัมมนา การจัดการเรียนการสอนแบบ Coursework การเข้าร่วม
สมาคมเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและเทคโนโลยี (Association for Educational Communications and 
Technology: AECT) การท้าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และงบประมาณการศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ 
  1.4 ข้อ 7 ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ประชุม
เสนอให้เพ่ิมการระบุเนื อหาเกี่ยวกับการเข้าร่วมสมาคมเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและเทคโนโลยี (Association 
for Educational Communications and Technology: AECT) และการท้าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ 
  1.5 ข้อ 12 แนวทางการด้าเนินการของหลักสูตรให้สามารถพัฒนาระดับ Rankings ใน
ระดับนานาชาติ เช่น QS World University Rankings เป็นต้น  
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   1.5.1 ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมหัวข้อที่กล่าวถึงศิษย์เก่าที่โดดเด่น และมีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ  

   1.5.2 หัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิม 
การระบุฐานข้อมูลวารสาร และการผลักดันให้นักศึกษามีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
 2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
  2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
   2.1.1 ข้อ 2 ชื่อปริญญา ให้ปรับแก้ชื่อหัวข้อเป็น “2.  ชื่อปริญญา และสาขาวิชา” 
   2.1.2 ข้อ 8 อาชีพที่ สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา  ข้อย่อยที่  8 .8 
ผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษา และข้อย่อยที่ 8.9 นักธุรกิจในองค์กร ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่ามีความหมาย
คล้ายคลึงกัน โดยเสนอให้ควบรวมเป็น “ผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษาหรือด้านอ่ืน ๆ” ทั งนี  ให้ปรับแก้ข้อมูล
ให้สอดคล้องกับการปรับแก้ในบทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ข้อ 4 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา
ให้สอดคล้องกันด้วย 
  2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
   2.2.1 ข้อ 1.1 ปรัชญา ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวนและปรับแก้เนื อความให้
กระชับมากขึ น 
   2.2.2 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) PLOs PLO11 สามารถผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาท่ีตีพิมพ์หรือน้าเสนอในระดับชาติ 
เสนอให้ปรับแก้ข้อความเป็น “PLO11 สามารถผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือน้าเสนอใน
ระดับชาต ิหรือระดับนานาชาติ” ทั งนี  ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏให้สอดคล้องกัน 
  2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
   2.3.1 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     2.3.1.1 ข้อ 2.2.1  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 1.1  
      1)  ข้อย่อยที่ 2.2.1.2 ส้าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  นิเทศศาสตร์ โสตทัศนศึกษา หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม รับรอง  ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมการระบุข้อความว่า “(ทั งนี  การพิจารณาประสบการณ์การสอน
หรือการบริหาร และงานวิจัยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)” ต่อท้ายข้อความด้วย 
      2)  ข้อย่อยที่ 2.2.1.3 ข้อความว่า “(ทั งนี  การพิจารณาประสบการณ์
การสอนหรือการบริงาน และงานวิจัยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)” ให้ปรับแก้ค้าที่พิมพ์
ผิดจาก “การบริงาน” เป็น “การบริหาร” 
     2.3.1.2 ข้อ 2.2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 2.1 ข้อย่อยที่ 2.2.2 ส้าเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา นิเทศศาสตร์ โสตทัศนศึกษา สาขาวิชาทางการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง  ที่ประชุม
เสนอให้เพ่ิมการระบุข้อความว่า “(ทั งนี  การพิจารณาประสบการณ์การสอนหรือการบริหาร และงานวิจัยให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)” ต่อท้ายข้อความด้วย   
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   2.3.2 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
     2.3.2.1 ข้อย่อยที่  2.4.1 นักศึกษาทั งแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ต้องเรียน
รายวิชา 468 611 สถิติขั นสูงและวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา และ 468 612 สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ทาง
เทคโนโลยีการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาหัวข้อวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  ที่
ประชุมให้ปรับแก้ชื่อรายวิชาที่ระบุจาก “468 612 สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา” เป็น 
“468 612 สัมมนาบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษายุคพลิกผัน” เพ่ือสอดคล้องกับที่ปรากฏในที่อ่ืน ๆ ของ
หลักสูตร 
     2.3.2.2 ข้อย่อยที่ 2.4.2 นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่
เปิดเป็นรายวิชาเลือกเสรีของคณะวิชาต่าง ๆ เช่น คณะศึกษาศาสตร์ หรือ คณะอักษรศาสตร์ เป็นต้น ที่ประชุม
เสนอให้ปรับแก้ข้อความเป็น “เสนอให้นักศึกษาลงทะเบียนรับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เพ่ิมพิเศษในหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัด” 
     2.3.2.3 หมายเหตุ ที่ระบุต่อท้ายรายวิชาเลือก ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้
ข้อความเป็นดังนี  
      “หมายเหตุ  นอกจากรายวิชาที่หลักสูตรก้าหนด นักศึกษาสามารถ
เลือกจากรายวิชาเลือกที่เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศที่เกี่ยวข้องที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การรับรอง และมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มี 
MOU, MOA ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่รายวิชาดังกล่าวจะไม่สามารถน้ามานับหน่วยกิตในหลักสูตร ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 25.5 ทั งนี  ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  
     ทั งนี  ที่ประชุมเสนอให้ระบุรายวิชาที่หลักสูตรท้าข้อตกลง MOU และ/หรือ 
MOA ร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
   2.3.3 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา  
     2.3.3.1 รายวิชา 468 611 สถิติขั นสูงและวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 
(Advanced Statistics and Research Methodology in Educational Technology) 3 (3 -0 -6 ) แ ล ะ
รายวิชา 468 612 สัมมนาบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษายุคพลิกผัน (Seminar in the Integration of 
Disruptive Educational Technology) 3(3-0-6) ให้เพ่ิมเงื่อนไขไว้ก่อนค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทยว่า 
“เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U” 
     2.3.3.2 รายวิชา 468 623 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 
(Seminar in Educational Technology Research) 3(2-2-5) ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวนค้าอธิบาย
รายวิชา โดยอาจเพ่ิมเติมเนื อหาหรือขยายความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ น  
     2.3.3.3 รายวิชา 468 634  สัมมนาการออกแบบกลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยสื่อ
ใหม่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar in Learning Strategy Design in New Media and Information 
Technology) 3(3-0-6) ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ตรงกับที่ปรากฏในหน้าอ่ืน ๆ 
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     2.3.3.4 รายวิชา 468 642 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนและปรับแก้ค้าอธิบายรายวิชา โดยอาจเพ่ิมข้อความเป็น “การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์  
โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่สร้างองค์ความรู้และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ” 

   2.3.4 ข้อ 5 ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย 
     2.3.4.1 ข้อ 5.1 ค้าอธิบายโดยย่อ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ดุษฎีวิทยานิพนธ์ 
เป็น “วิทยานิพนธ์” 
     2.3.4.2  ข้อ 5.5 การเตรียมการ ข้อย่อยที่ 3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “...... 
จะต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรก้าหนด” เป็น “...... จะต้องผ่าน
การสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรก้าหนด” 
  2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
   3.4.1 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ตารางช่องคุณลักษณะพิเศษ ที่
ประชุมตั งข้อสังเกตว่าเนื อความที่ระบุยังไม่ชัดเจน ทั งนี  เสนอให้พิจารณาทบทวนเนื อความ โดยควรระบุเนื อความ
ที่แสดงถึงลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา 
พยายามพัฒนาให้มีขึ นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี  ทั งนี  ให้ปรับแก้กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษาให้
สอดคล้องกันด้วย ทั งนี  เนื อความสรุปก่อนตารางและในตาราง ควรมีเนื อหาที่สอดคล้องกันด้วย และตารางช่อง
จ้านวนหน่วยกิต ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์จ้านวนหน่วยกิตเป็น “X(X-X-X) ตัวอย่างเช่น “3(3-0-6)  
   2.4.2 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs: Program Learning 
Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล้าดับชั นปี) ให้ปรับแก้รูปแบบการระบุข้อมูล โดยให้แยกตาราง
ออกเป็น 2 ตารางตามแผนการศึกษา คือ “แบบ 1.1” และ “แบบ 2.2”  
     ทั งนี  ให้ตรวจสอบรายวิชาบังคับที่ปรากฏในแต่ละแบบ โดยในภาพรวมตลอด
หลักสูตรจะต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ครบทุก PLO 
   2.4.3 ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ นปีการศึกษา ชั นปีที่ 3 
ตารางช่องความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ นปีการศึกษา ให้ปรับแก้ข้อความเป็น “ผู้เรียนสามารถ
ผลิตผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือน้าเสนอในระดับชาติ หรือนานาชาติได้” 
  2.5 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 3.2 การทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส้าเร็จการศึกษา ให้ตัดข้อย่อยล้าดับที่ 4 “4. การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดย
การส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ 
ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ นในสถานศึกษานั น ๆ” ออก 
  2.6 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
   2.6.1  ข้อ 2. บัณฑิต ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 11    ให้
ครอบคลุม  
   2.6.2  ข้อ 3. นักศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 8 ให้
ครอบคลุม   
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   2.6.3  ข้อ 4. อาจารย์ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ 6  ให้
ครอบคลุม  
   2.6.4  ข้อ 5. หลักสูตร การเรียนการสอน ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลเกณฑ์ AUN-QA 
เกณฑ์ท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 10 ให้ครอบคลุม 
   2.6.5  ข้อ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมข้อมูลเกณฑ์ AUN-
QA เกณฑ์ท่ี 9 ให้ครอบคลุม 
  2.7 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
   2.7.1 อาจารย์ล้าดับที่  1 ผลงานทางวิชาการ หัวข้อ Proceeding ให้ตัดหัวข้อ 
“หนังสือรวมบทความวิจัย” ที่พิมพ์เกินมาออก และผลงานล้าดับที่ 3 ให้เพ่ิมการระบุปี ค.ศ. ต่อท้ายชื่อผู้แต่ง
เป็น “Thapanee Thammetar. (2019).” 
   2.7.2 อาจารย์ล้าดับที่ 7 ประสบการณ์สอน ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ปรับแก้รูปแบบ
การพิมพ์ โดยให้เรียงล้าดับตามเลขรหัสรายวิชาน้อยไปหามาก 
  2.8 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจ้านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา
จริง และผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ให้ตรวจสอบและเพ่ิมการระบุข้อมูลจ้านวนนักศึกษาที่รับจริง 
  2.9 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ข้อ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง ให้ปรับแก้การระบุข้อมูลเป็นดังนี  

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

การเปลี่ยนแปลง หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

แบบ 1.1 
   กลุ่มวิชาปรับพื นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
   กลุ่มวิชาพื นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  
   วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  
   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 

 
6  
11  
- 

48  

 
- 
- 
6 
48  

 
ปรับออก 
ปรับออก 
เพิ่มเติม 
คงเดิม 

   จ านวนหน่วยกิตรวม (มีค่าเทียบเท่า) 48  48  คงเดิม 

แบบ 2.1 
   กลุ่มวิชาปรับพื นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
   กลุ่มวิชาพื นฐาน  
   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นับหน่วยกิต) 
   วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  
   วิชาบังคับ  
   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 

 
6  
6  
5  
- 

12  
6  
36  

 
- 
- 
- 
6 
12  
6  
36  

 
ปรับออก 
ปรับออก 
ปรับออก 
เพิ่มเติม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

   จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 60  54  ลดลง 6 หน่วยกิต 
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  2.10 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes: PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 
Outcomes: CLOs)  
   2.10.1 PLO4 สามารถใช้เอกสารข้อมูลภาษาอังกฤษในการท้างานวิจัย ที่ประชุมตั ง
ข้อสังเกตว่า รายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ระบุในแต่ละรายวิชา ไม่ปรากฏข้อความ
หรือเนื อความที่สอดคล้องหรือสื่อถึงข้อความใน PLO ข้อความว่า “เอกสารข้อมูลภาษาอังกฤษ” 
   2.10.2 PLO5 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผลในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ที่ประชุม
ตั งข้อสังเกตว่า รายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ระบุในแต่ละรายวิชา ไม่ปรากฏ
ข้อความหรือเนื อความที่สอดคล้องหรือสื่อถึงข้อความใน PLO ข้อความว่า “มีเหตุผลในการสื่อสารกับผู้อ่ืน” 
   2.10.3 PLO6 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตัวเลขมาเป็นสารสนเทศใช้ในงานวิจัย 
ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า รายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ระบุในแต่ละรายวิชา ไม่
ปรากฏข้อความหรือเนื อความที่สอดคล้องหรือสื่อถึงข้อความใน PLO ค้าว่า “สถิติ” 
   2.10.4 PLO13 มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาในงานที่รับมอบหมาย ที่ประชุมตั ง
ข้อสังเกตว่า รายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ระบุในแต่ละรายวิชา ไม่ปรากฏข้อความ
หรือเนื อความที่สอดคล้องหรือสื่อถึงข้อความใน PLO ค้าว่า “ตรงต่อเวลา” 
   ทั งนี  เสนอให้พิจารณาทบทวนและปรับแก้ในการระบุเนื อความในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชาในภาพรวมทุก PLO  โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาในแต่ละรายวิชา ควร
ปรากฏข้อความหรือเนื อความที่สอดคล้องหรือสื่อถึงข้อความใน PLO นั น ๆ ด้วย 
  2.11 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา 468 612 สัมมนาบูรณาการ
เทคโนโลยีการศึกษายุคพลิกผัน (Seminar in the Integration of Disruptive Educational Technology) 
3(3-0-6) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระบุเครื่องหมายวรรคตอนเป็น
เครื่องหมาย “,” (comma) เพียงเครื่องหมายเดียว ซึ่งแตกต่างกับรูปแบบการระบุเครื่องหมายวรรคตอนใน
รายวิชาอ่ืน ๆ ที่ปรากฏเครื่องหมาย “,” (comma) และ “;” (semicolon) ด้วย  
   ทั งนี   ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการใช้เครื่องหมาย “,” (comma) และ “;” 
(semicolon) ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั งหลักสูตร การใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) “,” อัฒภาค 
(semicolon) “;” และทวิภาค (colon) “:” ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  จุลภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้า  
อัฒภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีจุลภาคแยกภายในกลุ่มค้านั น  หรือใช้แทนจุลภาคเพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีขนาดยาว
มาก  ทวิภาคใช้เพ่ือน้าเข้าสู่กลุ่มค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นล้าดับขั นตอน หรือเป็นกลุ่มย่อย 
 ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและ
สภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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 4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

คณะโบราณคดี 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะโบราณคดี ซ่ึงอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  

 1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 

  1.1 ข้อ 1 สาระการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร  
   1.1.1 หน้า 1 ข้อย่อยที่ 2 “2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาในความ
รับผิดชอบของคณะโบราณคดีรวมทั งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ยกเลิกรายวิชาโท 
(จ้านวน 24 หน่วยกิต) แล้วเปลี่ยนเป็นการเลือกรายวิชาสหสาขาด้านภาษาและวัฒนธรรม (จ้านวน 15 หน่วยกิต) 
เพ่ือลดปัญหาและข้อจ้ากัดด้านบุคลากร สถานที่จัดการเรียนการสอน และจ้านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ นในแต่ละ
สาขาวิชา” ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเนื อความที่ระบุถึงเหตุผลทางด้านวิชาการ อาทิ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียน
ร่วมกัน มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา และเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่หลากหลายมากขึ น 
เป็นต้น 
   1.1.2 ข้อ 1.2 สรุปสาระส้าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร  
     1.1.2.1 ตารางช่องรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 ข้อ 2. รายวิชาเปิดใหม่ ให้ปรับแก้การเรียงล้าดับที่ของรายวิชาที่ระบุให้สอดคล้องกับล้าดับข้อ
เหตุผลในการปรับปรุง และในตารางช่องเหตุผลในการปรับปรุง ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมการระบุเลขรหัส และชื่อ
รายวิชาของเหตุผลในแต่ละข้อเพ่ือความชัดเจนมากยิ่งขึ น 
     1.1.2.2 ข้อ 3 รายวิชาที่ปิด ตารางช่องเหตุผลในการปรับปรุง ที่ประชุม
เสนอให้เพ่ิมการระบุเหตุผลรายวิชาที่ปิด โดยอาจระบุตามที่ผู้แทนหลักสูตรชี แจงว่าได้มีการสอดแทรกเนื อหา
ต่าง ๆ ไว้ในรายวิชาที่เปิดสอนปัจจุบันอยู่ด้วยแล้ว 
  1.2 ข้อ 3 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวนและเพ่ิมเนื อหาที่
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในหลักสูตรปรับปรุง ที่แตกต่างไปจากหลักสูตรเดิม อาทิ รายวิชาที่เปิดใหม่ มี
เนื อหาสาระใหม่อย่างไร วิธีการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัยมากขึ นอย่างไร หรือมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ กับการเรียนการสอนอย่างไร เป็นต้น 
  1.3 ข้อ 4 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ที่ประชุมเสนอเพ่ิมข้อย่อยที่ 7 
เป็น “(7)  อาชีพอิสระ” ทั งนี  ให้ปรับแก้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ข้อ 8 อาชีพที่
สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องกันด้วย 
 2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
  2.1 หมวดที่ 1 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ประชุม
เสนอให้ทบทวนและเพ่ิมเนื อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งก่อให้เกิดการ
เสริมสร้างทรัพยากร และการใช้เทคโนโลยีมากขึ น ท้าให้มีช่องทางการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย 
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  2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
   2.2.1 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ 
     2.2.1.1 PLO11 ระบุ อธิบาย และอภิปรายองค์ความรู้งานโบราณคดีไทย
และสากล งานโบราณคดีปฏิบัติ การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถานวิทยา ที่ประชุมตั ง
ข้อสังเกตว่าตารางช่อง Affective Domain (Attitude) มีการระบุ  “At” ไว้ ซึ่ งเนื อความของ PLO ไม่
สอดคล้องหรือสื่อถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ทั งนี  เสนอให้ทบทวนเนื อความ  
     ทั งนี  การระบุ “At” ควรสอดคล้องกันกับการระบุความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ปรากฏในหมวดที่ 4  
     2.2.1.2 PLO12 ประยุกต์ความรู้ทางโบราณคดีและทักษะงานโบราณคดี
ปฏิบัติเพ่ือใช้วางแผน ประเมิน วิเคราะห์ แปลความหมาย และจัดการหลักฐานและข้อมูลทางโบราณคดี 
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าตารางช่อง Cognitive Domain ระบุระดับ
อยู่ที่ “An” แต่เนื อความของ PLO ปรากฏค้าว่า “ประยุกต์” ทั งนี  เสนอให้ทบทวนและอาจระบุ “Ap” 
เพ่ิมเติม 
     2.2.1.3 ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเนื อหาเกี่ยวกับเทคโลยีสารสนเทศ ทั งนี  อาจ
ระบุเพ่ิมเติมใน PLO12 เป็น “ประยุกต์ความรู้ทางโบราณคดีและทักษะงานโบราณคดีปฏิบัติเพ่ือใช้วางแผน 
ประเมิน วิเคราะห์ แปลความหมาย และจัดการหลักฐานและข้อมูลทางโบราณคดี ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
และพิพิธภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”  
   2.2.2 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  
     2.2.2.1 ให้ตัดข้อความว่า “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
มีแผนพัฒนาและก้าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยมีรายละเอียดแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัว
บ่งชี การพัฒนาดังนี ” ที่ปรากฏก่อนตารางออก 
     2.2.2.2 ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 1 ที่ประชุมเสนอให้
ทบทวนข้อความที่ระบุว่า “ภายในระยะเวลา 5 ปี” โดยอาจระบุระยะเวลาที่น้อยกว่า 5 ปี  
     2.2.2.3 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 2 ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้
ข้อความภาษาอังกฤษจาก “(active base learning)” เป็น “(activity- based learning)” และเพ่ิมการระบุ
ระยะเวลาเป็น “ภายในระยะเวลา 2 ปี” 
  2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
   2.3.1 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาใน 
ข้อ 2.3 ข้อย่อยล้าดับที่ 2.4.1 และล้าดับที่ 2.4.2 ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ค้าว่า “จัดกิจกรรมเพ่ือ .....” ที่
ปรากฏเป็นค้าแรกของประโยค เป็น “เพ่ือเตรียมความพร้อมส้าหรับ ......”  
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   2.3.2 หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ปรับแก้ข้อความเป็นดังนี  
     “นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่ เปิดสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีในคณะโบราณคดี 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 

         ทั งนี  ให้ปรับแก้ในทุกปีการศึกษาที่ปรากฏข้อความดังกล่าว  
 

   2.3.4 แผนการศึกษาปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่ประชุมตั ง
ข้อสังเกตว่าจ้านวนหน่วยกิตรวมในภาคการศึกษาดังกล่าว ก้าหนดไว้สูงกว่าภาคการศึกษาอ่ืน ทั งนี  เสนอให้
ทบทวน 
   2.3.3 ข้อ 5 ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย  ข้อย่อยที่  5.6 
กระบวนการประเมินผล ข้อย่อยที่ 3 ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “(3) นักศึกษาทั งหมดน้าเสนอ
ผลการวิจัยหรือผลการศึกษาเฉพาะบุคคลพร้อมกันตามวันและเวลาที่ก้าหนด ต่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ้าภาควิชาทั งหมด ......” เป็น “(3) นักศึกษาทั งหมดน้าเสนอผลการวิจัยหรือผลการศึกษาเฉพาะ
บุคคลตามวันและเวลาที่ก้าหนด ต่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าภาควิชาทั งหมด ......” 
  2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
   2.4.1 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ตารางช่องคุณลักษณะพิเศษ ที่
ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวนเนื อความ โดยควรระบุเนื อความที่แสดงถึงลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่
นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ นในตัวนักศึกษา
ของหลักสูตรนี  ทั งนี  ให้ปรับแก้กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องกันด้วย ทั งนี  เนื อความสรุปก่อน
ตารางและในตาราง ควรมีเนื อหาที่สอดคล้องกันด้วย 
   2.4.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ PLO11 ระบุ อธิบาย และ
อภิปรายองค์ความรู้งานโบราณคดีไทยและสากล งานโบราณคดีปฏิบัติ การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
และพิพิธภัณฑสถานวิทยา ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเนื อความของ PLO ควรแสดงถึงความสัมพันธ์กับ
ความหมายของด้านคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละข้อย่อย 
     ทั งนี  เสนอให้พิจารณาทบทวนการระบุข้อมูลในภาพรวม โดยเนื อความ PLOs 
ที่ระบุต้องแสดงถึงความสัมพันธ์กับ TQF ในแต่ละด้านที่ระบุเครื่องหมาย “” ด้วย 
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   2.4.3 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning 
Outcomes หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ โดยให้ยุบรวมตารางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับ
หมวดวิชาเฉพาะเป็นตารางเดียวกัน และปรับแก้ข้อความหัวตารางเป็น “ตารางแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้าแนกตามรายวิชา กับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes” โดยพิมพ์เรียงเลขรหัส
รายวิชาจากน้อยไปหามาก 
  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 
  2.6 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ข้อ 2 การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  ให้เพ่ิมข้อมูลตาราง
เปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้วย 
  2.7 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  รายวิชา 300 152 มรดกและสังคม 
(Heritage and Society) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การใช้
เค รื่ อ งห ม าย วรรคต อน จ าก  “Definitions, meanings and significance of heritage, diversity of 
utilizing cultural heritage in contemporary societies, .. . .. .”  เป็ น  “ Definitions, meanings and 
significance of heritage; diversity of utilizing cultural heritage in contemporary societies; ......” 
   ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการใช้เครื่องหมาย “,” (comma) และ “;” 
(semicolon) ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั งหลักสูตร การใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) “,” อัฒภาค 
(semicolon) “;” และทวิภาค (colon) “:” ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  จุลภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้า  
อัฒภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีจุลภาคแยกภายในกลุ่มค้านั น  หรือใช้แทนจุลภาคเพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีขนาดยาว
มาก  ทวิภาคใช้เพ่ือน้าเข้าสู่กลุ่มค้าท่ีอยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นล้าดับขั นตอน หรือเป็นกลุ่มย่อย 
 ให้เสนอคณะโบราณคดีพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและ
สภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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 4.3 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256) 

คณะอักษรศาสตร์ 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

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

ดังนี  
  1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
   1.1 ข้อ 1. สาระในการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ที่ประชุม

เสนอให้เพ่ิมการอธิบายให้ชัดเจนว่าเหตุใดจึงมีการเพ่ิมจ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจาก 139 หน่วยกิต 
เป็น 145 หน่วยกิต 

   1.2 ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ระบุว่า “ไม่มี” ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมการ
ระบุโดยสรุปว่าการปรับปรุงหลักสูตรใหม่แตกต่างจากหลักสูตรเดิมอย่างไร อาทิ การเปิดรายวิชาใหม่ เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของนักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น รายวิชาเชิงพื นที่  เป็นต้น 

   1.3 ข้อ 4. อาชีพที่สามารถประกอบได้ภายหลังส้าเร็จการศึกษา 
    1.3.1 ข้อย่อยที่  (1) ผู้สอนรายวิชาที่ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง ที่ประชุมเสนอให้ขยายความเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่าเป็นผู้สอนในระดับใด  
    1.3.2 ข้อย่อยที่ (6) ข้าราชการ ในหน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์หรือ

สาขาที่เก่ียวข้อง ที่ประชุมเสนอให้ปรับค้าว่า “ข้าราชการ” เป็น “เจ้าหน้าที”่ 
    1.3.3 ข้อย่อยที่  (8) อาชีพอิสระ เช่น ติวเตอร์ นักเขียน ฯลฯ ที่ประชุมตั ง

ข้อสังเกตในอาชีพ “ติวเตอร์” ว่าเป็นติวเตอร์ในด้านใด ทั งนี  เสนอให้ขยายความเพ่ิมเติมให้ชัดเจน 
     ทั งนี  เมื่อปรับแก้แล้วให้ปรับแก้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป ให้สอดคล้องกันด้วย 
   1.4 ข้อ 9. การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการติดตามผลบัณฑิต ที่ประชุมเสนอให้   

เพ่ิมเติมการระบุถึงศิษย์เก่าที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ หน้าที่การงาน หรือประสบความส้าเร็จในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส้าเร็จของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  

  2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
   2.1 หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม ที่ประชุมเสนอให้ขยายความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ น อาทิ การเกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ แหล่งข้อมูลใหม่ ๆ 
และวิธีการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน  ท้าให้สามารถพัฒนานักศึกษา   
ให้มีความรอบรู้ได้กว้างขึ น เป็นต้น 

   2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
    2.2.1 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes) PLOs หมวดวิชาเฉพาะ  
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      1) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าตารางช่อง Affective Domain (Attitude) 

ระบุเครื่องหมาย “” ไว้เกือบทุก PLOs ทั งนี  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
มีความประสงค์ให้แต่ละหลักสูตรมีด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อย 3 ข้อย่อย และสัมพันธ์กับ PLOs     
อย่างน้อย 3 PLOs ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเนื อความของ PLOs ให้มีความสัมพันธ์กับข้อย่อยของ TQF ที่ระบุ
ว่าสัมพันธ์กัน และให้เพ่ิมข้อมูลในกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์ส้าหรับวิธีการวัดและประเมินผลในเรื่องของ 
Attitude ให้ชัดเจนด้วย 

      2) PLO10 คิดอย่างมีเหตุผล และใช้เหตุผลในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
ให้ตรวจสอบเนื อความของ PLO ที่ระบุ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตรอื่น ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้สอดคล้องกันทุกแห่งที่ปรากฏด้วย 

   2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
    2.3.1 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษา

ในข้อ 2.3 ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx ของ
มหาวิทยาลัย หรือแนะน้าให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

    2.3.2 ข้อ  3 .1 .4 แสดงแผนการศึกษา  ที่ ประชุมตั งข้อสั งเกตว่ าจ้ านวน         
หน่วยกิตรวมในแต่ละภาคการศึกษาไม่สมดุลกัน บางภาคการศึกษามีจ้านวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนมาก    
บางภาคการศึกษามีจ้านวนหน่วยกิตท่ีต้องลงทะเบียนน้อย ทั งนี  เสนอให้ทบทวน 

           2.3.3 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าบางรายวิชามีเนื อหา
รายวิชาที่ไม่ทันสมัย ไม่ทันกับสถานการณ์ในยุคโลกปัจจุบัน อาทิ รายวิชา 415 315 ขบวนการคอมมิวนิสต์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Communist Movements in Southeast Asia) 3(3-0-6) เป็นต้น 

    2.3.4 ข้อ 3.2.3 อาจารย์พิเศษ ที่ระบุรายชื่ออาจารย์พิเศษไว้ในหลักสูตร จ้านวน 
2 ท่าน ที่ประชุมเสนอให้คณะวิชาด้าเนินการเสนอขอแต่งตั งอาจารย์พิเศษให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาค
การศึกษาที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนด้วย 

   2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
    2.4.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้ทบทวนการระบุ      

คุณลักษณะพิเศษก่อนตารางและในตารางให้สอดคล้องกัน 
    2.4.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ ที่ประชุมตั งข้อสังเกตใน 
PLO17 ยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรมของสังคม ความซื่อตรง และยึดมั่นในจรรยาบรรณของนักประวัติศาสตร์ 
ได้แก่ ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ที่ระบุความสัมพันธ์ในด้านที่ 1. คุณธรรม จริยธรรม 
เพียงด้านเดียว และ PLO18 แสดงความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความส้าคัญของ
การมีวินัย การตรงต่อเวลา และการมีความรับผิดชอบ ระบุความสัมพันธ์ในด้านที่ 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เพียงด้านเดียว ทั งนี  เสนอให้ทบทวนว่าสัมพันธ์กับด้านอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ 
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    2.4.3 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program 
Learning Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับหมวดวิชาเฉพาะ 
(ตามล้าดับชั นปี) ตารางช่อง PLO13 ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบการระบุระดับว่า “U/At” ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ที่ปรากฏในหมวดที่  2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes) PLOs หมวดวิชาเฉพาะ ที่ระบุระดับเป็น “Ap/At” ทั งนี  เสนอให้ทบทวน
ให้ถูกต้อง 

   2.5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
    2.5.1  ข้อ 3. นักศึกษา เกณฑ์คุณภาพที่ 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) 

ข้อย่อยที่ 8.3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการ
เรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ” เป็น “8.3 มีระบบที่เพียงพอในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและ
ภาระการเรียนของนักศึกษา” 

    2.5.2  ข้อ 4. อาจารย์ เกณฑ์คุณภาพที่ 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ ข้อย่อยที่ 
6.4 – 6.7 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 

      “6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ 
        6.5 มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ 

บุคลากรสายวิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
        6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการให้ความ

ยอมรับถูกน้ามาใช้เพื่อกระตุ้นและ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
        6.7 มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวน

งานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา” 
      เป็น 
      “6.4 มีการก้าหนดสมรรถนะทางการจัดการเรียนการสอนของบุคลากร

สายวิชาการ 
        6.5 มีการส้ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ 

บุคลากรสายวิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
        6.6 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการประกาศ

เกียรติคุณเพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
        6.7 มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวน

งานวิจัยกับคู่เทียบที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา”     
    2.5.3  ข้อ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เกณฑ์คุณภาพที่ 10 

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ข้อย่อยที่ 10.2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและ
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พัฒนาหลักสูตร และด้าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ น” เป็น “10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร และด้าเนินการประเมินและปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ น” 

   2.6 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร
หัวข้อผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่เผยแพร่ในปี 
ค.ศ. 2017 และ พ.ศ. 2560 ว่าเกิน 5 ปีหรือไม่ โดยนับย้อนหลังจากเดือนที่เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

   2.7 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ปรับปรุง 

    2.7.1 ข้อ 2. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรปรับปรุง ตารางช่องหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เพ่ิมการระบุรายวิชา
ดังต่อไปนี  

      SU148  พลวัตสังคมไทย   3(3-0-6) 
        (Dynamics of Thai Society)  
      SU324  เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
        (Clean Technology in Industries) 
    2.7.2 รายวิชาใหม่ รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสและ/หรือค้าอธิบายรายวิชา และ

รายวิชาที่ปิด ให้ตรวจสอบรายวิชาดังต่อไปนี  ซึ่งไม่ปรากฏค้าอธิบายรายวิชา  
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

415 231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน
คริสต์ศตวรรษที่ 19 3(3-0-6) 

            (History of Southeast Asia prior to the 
19th  Century) 

415 202 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก่อนสมัยใหม ่3(3-0-6) 

            ( Southeast Asian History during 
the Pre-modern era) 

415 253 ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 16 – 
18 3(3-0-6) 

(European History from the 16th  to the 18th  
Centuries) 

415 204 ประวัติศาสตร์ยุ โรปยุคสมัยใหม่
ตอนต้น 3(3-0-6) 

(European History during the early 
modern era) 

415 232 ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
3(3-0-6) 

คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงสงครามโลกครั งที ่2  
(History of Southeast Asia from the 19th 
Century to World War II) 

415 218 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยุคอาณานิคม 3(3-0-6)        

            (History of Southeast Asia in the 
Colonial period) 

 
 



17 

 
   2.8 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course 
Learning Outcomes : CLOs) PLO10 คิดอย่ างมี เหตุผล  และใช้ เหตุผลในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน            
ให้ตรวจสอบเนื อความของ PLO ที่ระบุ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตรอื่น ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้สอดคล้องกันทุกแห่งที่ปรากฏ 

   2.9 ภาคผนวก ซ ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
    2.9.1 รายวิชา 415 202 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสมัยใหม่ 

(Southeast Asian History during the Pre-modern Era) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอให้
ปรับแก้ข้อความจาก “Formation, development and decline of classical states from the 1st to 
13th century; .....” เป็น “Formation, development and decline of ancient states from the 1st to 
13th century; .....” 

    2.9.2 รายวิชา 415 223 ประวัติศาสตร์ประเทศแถบเทือกเขาหิมาลัย (History 
of Himalayan Countries) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้ตัดค้าว่า “ได้แก่” ออก ทั งนี  เพ่ือให้
สอดคล้องกับ หน้า 56 ข้อ 3.1.5 ค้าอธายรายวิชา  

    2.9.3 รายวิชา 415 304 ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ ยว  (History and 
Tourism) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอให้ทบทวนค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกับค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะข้อความ “Definition and scope of; .....” ต้องการให้
หมายถึง… “ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว (history of tourism)” หรือ “การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
(historical tourism)” 

    2.9.4 รายวิชา 415 314 ความคิดและคติความเชื่อในสังคมไทย (Thoughts 
and Beliefs in Thai Society)  3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....
understanding attitudes and worldviews of Thai peoples affecting their way of life from the 
Sukhothai period to the present.” เป็ น  “ ..... understanding the attitudes and worldviews of 
Thai peoples that affect their way of life from the Sukhothai period to the present.” 

    2.9.5 รายวิชา 415 317 โลกในสมัยสงครามเย็น (The World in the Cold 
War) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  “..... the beginning and the 
development of the Cold War from Europe to other regions; .....” เป็น “..... the development 
and spread of the Cold War from Europe to other regions; .....” 

    2.9.6 รายวิชา 415 319 สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก (The United States 
and World Politics) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  

      “ Foreign policies of the United States before World War II; 
evolution into superpower’s status after World War II; analysis of roles and influences of the 
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United States in various regions of the world during the Cold War, and the United States’ 
status in world politics at the present time.”  

      เป็น  
      “Foreign policies of the United States before World War II; its 

progression into the superpower’s status after World War II; analysis of roles and influences 
of the United States in various regions of the world during the Cold War, and the United 
States’ current status in world politics.” 

    2.9.7 รายวิชา 415 415 ประวัติศาสตร์กับการสร้างสื่อ (History and Media 
Content Creation) 3(1-4-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก  “Creating 
contents from historical document and knowledge for the production of printed media, .....” 
เป็ น  “ Creating contents from historical documents and knowledge for the production of 
printed media, .....” 

    ทั งนี  ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชา และค้าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกันทุกแห่งที่ปรากฏด้วย 
  ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา และปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

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

คณะอักษรศาสตร์ 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียศึกษา 

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

ดังนี  
  1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
   1.1 ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ระบุว่า “ไม่มี” ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูล

โดยสรุปว่าการปรับปรุงหลักสูตรใหม่แตกต่างจากหลักสูตรเดิมอย่างไร มีนวัตกรรมด้านการใช้เทคโนโลยี การ
เรียนการสอนในรูปแบบใหม่หรือการเปิดรายวิชาใหม่ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของนักศึกษา
อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น รายวิชา 450 117 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ (Communication for 
Personality Development) 3(3-0-6) รายวิชา 450 123 ทักษะดิจิทัลเพ่ือการท้างานในสถานประกอบการ 
(Digital Skills in the Workplace) 3(2-2-5) รายวิชา 450 130 ปรัชญามาร์กซิสม์ในเอเชีย (Marxism in 
Asia) 3(3-0-6) รายวิชา 450 131 แผนที่ดิจิทัลประยุกต์  (Digital Map Applications) 3(3-0-6) รายวิชา  
450 132 แผนที่และการวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยว (Map and Tourism Route Planning) 3(3-0-6) 
และรายวิชา 450 152 สื่อมวลชนกับโลกยุคข้อมูลข่าวสาร (Mass Media and the Information World) 
3(3-0-6) เป็นต้น 
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   1.2 ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน ข้อย่อยที่ 5. จุดเด่น

หรือจุดเน้นของหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้ขยายความค้าว่า “โครงการ 7+1” ให้ชัดเจน อาทิ หลักสูตรมี    
ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศจัดโครงการ 7+1 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเดินทางไปเรียนภาษา
ยังประเทศเจ้าของภาษาเป็นเวลา  1 ภาคการศึกษา โดยปัจจุบันมีความร่วมมือกับ  University of 
International Business and Economics (สาธารณรัฐประชาชนจีน) Qingdao University (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ) Tokyo Gagukei University (ญี่ ปุ่ น ) Chiba University (ญี่ ปุ่ น ) Chungbuk University 
(สาธารณรัฐเกาหลี) Hankuk University of Foreign Studies (สาธารณรัฐเกาหลี) หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ       
ที่มีข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา) กับมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะ           
อักษรศาสตร์ เป็นต้น และให้ตัดข้อ 6. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ออก เนื่องจากไม่มีการระบุข้อมูล 

   1.3 ข้อ 7. ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบัน ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย        
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าอาจเพ่ิมความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านของไทยด้วยในอนาคต อาทิ เขมร ลาว 
กัมพูชา เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกใหม ่ๆ และเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่สนใจ 

  2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
   2.1 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
    2.1.1 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes) PLOs หมวดวิชาเฉพาะ PLO10 คิดอย่างมีเหตุผล และใช้เหตุผลในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน      
ให้ตรวจสอบเนื อความของ PLO ที่ระบุ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตรอื่น ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ ทั งนี  ให้ตรวจสอบและปรับแก้ให้สอดคล้องกันทุกแห่งที่ปรากฏด้วย 

    2.1.2 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
      1) ข้อ 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่้ากว่าที่ก้าหนด

ภายในระยะเวลา 5 ปี ตารางช่องกลยุทธ์ ให้ย้ายข้อมูลข้อย่อยที่ 4. “ภาวการณ์ได้งานท้าของบัณฑิต” ไประบุ
ในตารางช่องหลักฐาน/ตัวบ่งชี  และปรับเนื อความในตารางช่องกลยุทธ์เป็น “4. ประเมินการมีงานท้าของ
บัณฑิต” 

      2) ข้อ 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานตลอดหลักสูตร ข้อ 3. แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตลอด
หลักสูตร ให้เพิ่มการระบุระยะเวลาในตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ให้ชัดเจน และข้อ 3. ตารางช่อง
หลักฐาน/ตัวบ่งชี  หัวข้อหลักฐาน ให้ตัดการระบุเลข 5. ที่พิมพ์เกินมาออก 

      3) ข้อ 4. แผนการพัฒนาทักษะการสอนและประเมินผลของอาจารย์
ตลอดหลักสูตร ภายในระยะเวลา 5 ปี และข้อ 5. การปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 
ภายในระยะเวลา 5 ปี ให้ปรับแก้การระบุระยะเวลาเป็น “ภายในระยะเวลา 2 ปี” 
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   2.2 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
    2.2.1 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษา

ในข้อ 2.3 ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนข้อย่อยที่  2.4.2 เพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษพื นฐานจาก 4 รายวิชาเป็น         
6 รายวิชา เนื่องจากในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ปรากฏรายวิชาภาษาอังกฤษเพียง 4 รายวิชา 

    2.2.2 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ทีป่ระชุมเสนอให้ทบทวนงบประมาณรายรับ 
(หน่วย บาท) และงบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) และให้ตรวจสอบตารางช่องค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา และ
หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี = 14,910 บาท ว่าตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ระบุถูกต้องหรือไม่  

    2.2.3 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ให้ปรับแก้การพิมพ์วิชาเลือกให้ชัดเจน จาก 
 

      เป็น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
SUXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 

 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
        ทั งนี  ให้ปรับแก้ในทุกปีการศึกษาท่ีปรากฏข้อความดังกล่าว  
           2.2.4 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา  

      1) ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในรายวิชา 450 117 การสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาบุคลิกภาพ (Communication for Personality Development) 3(3-0-6) ว่าเป็นรายวิชาที่น่าสนใจ
เหมาะส้าหรับนักศึกษาที่ต้องเตรียมตัวเข้าสู่วัยท้างาน ควรมีการเปิดเป็นรายวิชาเลือกเสรี และเปิดคอร์สอบรม
ระยะสั นด้วยในอนาคต 

      2) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าบางรายวิชามีเนื อหารายวิชาที่อาจไม่ทันสมัย    
ไม่ทันกับสถานการณ์ในยุคโลกปัจจุบัน อาทิ รายวิชา 450 130 ปรัชญามาร์กซิสม์ในเอเชีย (Marxism in Asia) 
3(3-0-6) เป็นต้น 

      3) หน้า 54 – 69 ให้ตรวจสอบการระบุชื่อรายวิชา ค้าอธิบายรายวิชา
เดียวกัน โดยให้พิมพ์ข้อมูลให้อยู่ในหน้าเดียวกัน 

    2.2.5 ให้ตรวจสอบการพิมพ์ขึ นหน้าใหม่ หน้า 69 – 77 โดยการขึ นหัวข้อใหม่ 
หรือหมวดใหม่ควรขึ นหน้าใหม่ 

    2.2.6 ข้อ 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ซ ้าซ้อนกับหลักสูตรอ่ืน ทั งนี  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง         
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ระบุว่า 

      ““อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

SUXXX วิชาเลือก 

 วิชาเลือก 
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การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ้าหลักสูตรนั นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ ้าได้ไม่เกิน 2 คน” 

    2.2.7 ข้อ 5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย   
      1) ข้อ 5.1 ค้าอธิบายโดยย่อ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนปรับแก้ข้อความ

จาก “การศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ งานแปลหรืองานสร้างสรรค์ที่นักศึกษาสนใจ .....” เป็น 
“การศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ หรือจัดท้างานแปล หรืองานสร้างสรรค์ 
.....” 

      2) ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่ามีการระบุ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับกระบวนการประเมินผลในข้อ 5.6 กระบวนการ
ประเมินผล ทั งนี  เสนอให้ทบทวน 

   2.3 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 1. การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้ทบทวนการระบุคุณลักษณะพิเศษก่อนตารางและในตารางให้สอดคล้องกัน 

   2.4 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
    2.4.1  ข้อ 3. นักศึกษา เกณฑ์คุณภาพที่ 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) 

ข้อย่อยที่ 8.3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการ
เรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ” เป็น “8.3 มีระบบที่เพียงพอในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและ
ภาระการเรียนของนักศึกษา” 

    2.4.2  ข้อ 4. อาจารย์ เกณฑ์คุณภาพที่ 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ ข้อย่อยที่ 
6.4 – 6.7 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 

      “6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ 
        6.5 มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ 

บุคลากรสายวิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
        6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการให้ความ

ยอมรับถูกน้ามาใช้เพื่อกระตุ้นและ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
        6.7 มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวน

งานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา” 
      เป็น 
      “6.4 มีการก้าหนดสมรรถนะทางการจัดการเรียนการสอนของบุคลากร

สายวิชาการ 
        6.5 มีการส้ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ 

บุคลากรสายวิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
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        6.6 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการประกาศ

เกียรติคุณเพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
        6.7 มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวน

งานวิจัยกับคู่เทียบที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา”     

    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
หัวข้อผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่เผยแพร่ในปี 
ค.ศ. 2017 และ พ.ศ. 2560 ว่าเกิน 5 ปีหรือไม่ โดยนับย้อนหลังจากเดือนที่เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

   2.6 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ปรับปรุง ข้อ 2. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  ให้ปรับแก้
การระบุหัวตารางจาก “หลักสูตรเดิม (2559)” เป็น “หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559)”   

   2.7 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course 
Learning Outcomes : CLOs) หน้า 193 รายวิชา 450 137  ภาพยนตร์เอเชีย 3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอให้
ปรับแก้ข้อความจาก “CLO4 อ้างอิงข้อมูลและทฤษฎีที่น้ามาใช้ในการวิเคราะห์ภาพยนตร์” เป็น “CLO4 
อ้างอิงข้อมูลและทฤษฎีที่น้ามาใช้ในการวิเคราะห์ภาพยนตร์อย่างซื่อสัตย์สุจริต” 

   2.8 ภาคผนวก ซ ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
    2.8.1 รายวิชา 450 102 ปรัชญาและศาสนาเอเชีย (Asian Philosophy and 

Religions) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 
      “Asian philosophy and religions; their influences on East Asian 

and Southeast Asian way of life.” 
      เป็น 
      “ Asian philosophies and religions; their influences on East 

Asian and Southeast Asian ways of life.” 
    2.8.2 รายวิชา 450 106 วรรณกรรมเอกเอเชีย (Literary Masterpieces of 

Asia) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Value, content, ideas, 
forms and presentation styles .....” เป็น “Values, contents, ideas, forms and presentation styles .....” 

    2.8.3 รายวิชา 450 110 การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing) 3(3-0-6) 
และรายวิชา 450 111 ระเบียบวิธีวิจัยเอเชียศึกษา (Asian Studies Research Methodology) 3(3-0-6)       
ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าจ้านวนหน่วยกิต 3(3-0-6) ควรมีชั่วโมงปฏิบัติการด้วยหรือไม่ และรายวิชาทั ง 2 วิชา     
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มีเนื อหาที่ค่อนข้างคาบเกี่ยวกัน สามารถยุบรวมเป็นรายวิชาเดียวกันได้หรือไม่  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถไป
ศึกษารายวิชาอ่ืนเพิ่มเติมได้ตามความสนใจ 

    2.8.4 รายวิชา 450 111 ระเบียบวิธีวิจัยเอเชียศึกษา (Asian Studies Research 
Methodology) 3(3-0-6) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตข้อความว่า “และระเบียบวิธีวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ” ควร
ขยายความให้ชัดเจนว่าสาขาวิชาใดบ้าง อาทิ ระเบียบวิธีวิจัยในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เป็นต้น 

    2.8.5 รายวิชา 450 112 การศึกษาเอกเทศ ( Independent Study) 3(1-4-4) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....translation or creative works 
selected by students under the guidance of the advisor; .....” เป็น “.....translation or creative 
works selected by students under the guidance of an advisor(s); .....” 

    2.8.6 รายวิชา 450 121 ชีวิตและความตายในความคิดของชาวเอเชีย (Life and 
Death in Asian Thought) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“Life and death in East and Southeast Asian thought in philosophical and religious literatures, 
.....” เป็น “Life and death in East and Southeast Asian thoughts as reflected in philosophical 
and religious literatures, .....” 

    2.8.7 รายวิชา 450 135 เพศภาวะและเพศวิถี ใน เอเชี ย  (Gender and 
Sexuality in Asia) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 

      “แนวคิดเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิง
อ้านาจระหว่างเพศ พัฒนาการของแนวคิดและกระบวนการเรื่องร้องความเสมอภาคทางเพศและความ
หลากหลายทางเพศในเอเชีย” 

      เป็น 
      “แนวคิดเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี   การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์        

เชิงอ้านาจระหว่างเพศ พัฒนาการของแนวคิดและกระบวนการเรียกร้องความเสมอภาคทางเพศและ         
ความหลากหลายทางเพศในเอเชีย” 

    2.8.8 รายวิชา 450 136  ภัยพิบัติและการจัดการในเอเชีย  (Hazard and 
Disaster Management in Asia) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความ
จาก “..... causes and dynamic links between man and environment; .....” เป็น “..... causes and 
dynamic links between man and the environment; .....” 

    2.8.9 รายวิชา 450 139 ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียใต้  (Language and 
Culture in South Asia) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“Languages and culture in South Asia; .....” เป็น “Languages and cultures in South Asia; .....” 
หรือ “Language and culture in South Asia; .....” 
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    2.8.10 รายวิชา 450 140 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเอเชีย (Cultural Landscape in 

Asia) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Topography, 
climates, .....” เป็น “Topography, climate, .....” 

    2.8.11 ร า ย วิ ช า  4 5 0  1 4 5  ศิ ล ป ะ ก า ร แ ส ด ง เอ เชี ย ร่ ว ม ส มั ย  ( Asian 
Contemporary Performing Art) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้
ข้อความจาก “Meaning, patterns and identity of Asian contemporary performing arts; .....” เป็น 
“Meanings, patterns and identity of contemporary performing arts in Asia; .....” 

    2.8.12 รายวิชา 450 146 ศิลปะและศิลปะการแสดงของเอเชีย (Asian Art and 
Performing Arts) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Forms, 
characteristics and development of art and performing arts in various ethnic groups in Asia; 
.....” เป็น “Forms, characteristics and development of art and performing arts of various ethnic 
groups in Asia; .....” 

    2.8.13 รายวิชา 450 152 สื่อมวลชนกับโลกยุคข้อมูลข่าวสาร (Mass Media and 
the Information World) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“Concepts and theories in social science for mass media analysis;  .....” เป็น “Concepts and 
theories in the social sciences for mass media analysis; .....” 

    2.8.14 รายวิชา 450 153 เอเชียในวรรณกรรมและภาพยนตร์ตะวันตก (Asia in 
Western Literature and Films) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้
ข้อความจาก  

      “ Features of literature and films about East and Southeast 
Asia written or produced by Westerners, ..... ;representation of East and Southeast Asians 
depicted in Western literature and films.”  

      เป็น  
      “ Key Features of literature and films on East and Southeast 

Asia written or produced by Westerners, ..... ; representation of East and Southeast Asians in 
Western literature and films.” 

    ทั งนี  ให้ปรับแก้ชื่อรายวิชา และค้าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกันทุกแห่งที่ปรากฏ 
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   2.9 ให้เพ่ิมการระบุเอกสาร MOU ในภาคผนวกด้วย 
  ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา และปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรและสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

    
 นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
 นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 
 นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
 นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย  
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
  


