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     6. นางสาวประภัสสร ถวายนิล  นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
          กองบริหารงานวิชาการ 
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เปิดประชุมเวลา  9.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

 ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม   

 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา   

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 
 4.1  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ 

    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
    1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
     1.1 ข้อ 1. สาระในการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ข้อ 2.3 ยกเลิก
รายวิชา ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า รายวิชา 433 104 ความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ใช้ชื่อรายวิชา  
ภาษาอังกฤษเหมือนกันกับรายวิชา 410 102 การคิดเชิงวิจารณ์ (Critical Thinking) แต่ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ต่างกัน ทั งนี เสนอให้ตรวจสอบ 
       อนึ่ง ให้ตรวจสอบเลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ระบุในบทสรุป
ส้าหรับผู้บริหารทุกรายวิชาให้ตรงกันกับที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
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     1.2  ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมเสนอให้ปรับการเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ น โดย
ระบุว่าในการปรับปรุงหลักสูตรครั งนี มีรายวิชาใหม่ หรือการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ในหลักสูตรที่ถือว่าเป็น
นวัตกรรมใหม่ของหลักสูตรอย่างไรบ้าง และมีรายวิชาที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์หรือไม่ 
     1.3 ข้อ 4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ทบทวน ปรับการ
ระบุอาชีพโดยแยกระบุเป็นอาชีพที่ชัดเจน 
     1.4  ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า
จ้านวนหน่วยกิตของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีจ้านวน
หน่วยกิตรวมสูงกว่าหลักสูตรภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรค่อนข้างมาก ดังนั นเสนอให้ระบุจุดเด่นที่แตกต่างกับ
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจนว่าท้าไมจึงต้องเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     1.5 ข้อ 6. การรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า
เนื อความที่ระบุไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสนอให้เพ่ิมข้อมูลโดยอาจเพ่ิมเรื่อง
เกี่ยวกับศาสนาในอาเซียน ยกตัวอย่างประเทศอินโดนีเซีย  
     1.6 ข้อ 8. การตลาดนักศึกษา ให้ตัดข้อความในย่อหน้าแรกออก โดยให้คงไว้เฉพาะข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “การประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้าเนินการผ่านหลาย
ช่องทาง ได้แก่” เป็น “การประชาสัมพันธ์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564) ด้าเนินการผ่านหลายช่องทาง ได้แก่” 
    2.  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
     2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
       2.1.1 ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน
กับบทสรุปผู้บริหารข้อ 4. ที่ปรับแกแ้ล้ว 
       2.1.2 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ย่อหน้าแรก บรรทัด
ที่ 8 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์เว้นวรรคข้อความจาก “.....การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานการประกอบอาชีพ....” เป็น “.....
การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ....” และย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 5 ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการพิมพ์
ข้อความว่า “....รัฐหนึ่งถูกกระทบจากลักษณะโลกาภิวัตน์....” ให้สื่อความหมายให้ชัดเจน 

      2.2  หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
       2.2.1  ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ( Program Learning 
Outcomes) PLOs 
        PLO15 มีความกล้าหาญทางจริยธรรมในการน้าเสนอความคิดเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาทางปรัชญาและศาสนาอย่างสร้างสรรค์ และพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ที่ประชุมตั งข้อสังเกต
เนื อความใน PLO ที่ระบุว่า “มีความกล้าหาญทางจริยธรรม” มีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างไร ทั งนี เสนอให้ระบุ
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กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์ส้าหรับวิธีการวัดและประเมินผลในหมวดที่ 4 ข้อ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) ให้ชัดเจนเพ่ือให้ทุกคนเห็นภาพตรงกัน  
        อนึ่ง ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าไม่ปรากฏเนื อความเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใน PLOs ใดในหมวดวิชาเฉพาะทั งนี เสนอทบทวนโดยอาจเพ่ิมในเนื อความ PLO13 หรือ PLO14 
        ทั งนี เมื่อมีการปรับเนื อความ PLOs ให้ปรับแก้ข้อมูลที่ปรากฏทุกแห่งให้สอดคล้อง
ตรงกันด้วย 
     2.3 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
       2.3.1 ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานไม่ต่้ากว่าที่ก้าหนดภายในระยะเวลา 4 ปี ให้ปรับแก้ข้อความเป็น “1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ สป.อว. ก้าหนด ภายในระยะเวลา 5 ปี” และตารางช่องกลยุทธ์ ล้าดับที่ 4 ภาวการณ์ได้งานท้า
ของบัณฑิต ให้ปรับแก้ข้อความเป็น “4. ประเมินภาวะการได้งานท้าของบัณฑิต”  
       2.3.2 ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล้าดับที่ 2 - ล้าดับที่ 5 เสนอให้ทบทวน
ปรับลดระยะเวลาที่ระบุจาก “ภายในระยะเวลา 4 ปี” เป็น “ภายในระยะเวลา 2 ปี”  
     2.4  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
       2.4.1 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ข้อ 2.3.1 นักศึกษาขาดความสนใจที่จะติดตาม
ข่าวสารบ้านเมือง ทั งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของทั งประเทศไทยและต่างประเทศ 
ที่ประชุมเสนอให้ปรับรูปแบบการเขียนให้ชัดเจน 
       2.4.2 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ข้อ 2.4.3 มีรายวิชาที่ก้าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ที่ประชุมตั งข้อสังเกต
ไม่ปรากฏชื่อรายวิชา ที่ก้าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั งนี เสนอใหท้บทวนขยายความให้ชัดเจน  
       2.4.3  ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าจ้านวนหน่วยกิตรวมในแต่
ละภาคการศึกษาไม่สมดุลกัน บางภาคการศึกษามีจ้านวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนมาก บางภาคการศึกษามี
จ้านวนหน่วยกิตท่ีต้องลงทะเบียนน้อย ทั งนี  เสนอให้ทบทวน 
       2.4.4 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา  
        1) รายวิชา 433 212 สัมมนาปรัชญา (Seminar on Philosophy) 3(3-0-6) และ
รายวิชา 433 213 งานเขียนค้นคว้าทางปรัชญา (Philosophical Research Paper) 3(2-2-5) ที่ประชุมเสนอให้
เพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติการ 
        2)  ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมรายวิชาใหม่รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาจเพ่ิม
เป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตร 
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        3) รายวิชา  433 273 การตีคว ามพุทธศาสนาในบริบทภูมิ ปัญญา ไทย 
(Interpretation of Buddhism in Thai wisdom context) 3(3-0-6) ให้ปรับแก้การพิมพ์ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
เป็น “(Interpretation of Buddhism in Thai Wisdom Context)” 
       2.4.5 ข้อ 5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย ข้อ 5.6 กระบวนการ
ประเมินผล ข้อมูลกระบวนการประเมินผลที่ระบุไม่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั งนี ให้
ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
     2.5  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
       ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ  
       PLO15 มีความกล้าหาญทางจริยธรรมในการน้าเสนอความคิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทาง
ปรัชญาและศาสนาอย่างสร้างสรรค์ และพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า เนื อความ
PLOs ยังไม่ปรากฏความสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั งนี เสนอใหท้บทวน 
    2.6  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
      2.6.1  ข้อ 3. นักศึกษา เกณฑ์คุณภาพที่ 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) ข้อย่อยที่ 
8.3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของ
นักศึกษาที่เพียงพอ” เป็น “8.3 มีระบบที่เพียงพอในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียน
ของนักศึกษา” 
      2.6.2  ข้อ 4. อาจารย์ เกณฑ์คุณภาพที่  6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ ข้อย่อยที่ 
6.4 – 6.7 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
        “6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ 
           6.5  มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
วิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
           6.6  การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการให้ความยอมรับถูก
น้ามาใช้เพื่อกระตุ้นและ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
           6.7  มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวนงานวิจัยกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา” 
        เป็น 
        “6.4 มีการก้าหนดสมรรถนะทางการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการ 
           6.5  มีการส้ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ บุคลากรสาย
วิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
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           6.6  มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการประกาศเกียรติคุณ
เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
           6.7  มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวนงานวิจัยกับคู่
เทียบที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา”  
      2.6.3  ข้อ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เกณฑ์คุณภาพที่ 10 การ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ให้ปรับแก้ดังนี   
        1) ข้อย่อยที่ 10.2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร และด้าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ น” เป็น “10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร และด้าเนินการประเมินและปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ น”  
        2) ข้อย่อยที่ 10.6 ให้ปรับแก้จาก “10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไก
การรับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ และข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้
บัณฑิตอย่างเป็นระบบ” เป็น “10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับจาก
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ” 
    2.7  ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
      หัวข้อประสบการณ์สอนของอาจารย์ทุกท่าน ให้ตรวจสอบเลขรหัสรายวิชาชื่อรายวิชาที่ซ ้า
กันว่าเป็นรายวิชาเดียวกันหรือไม่ หากซ ้ากันให้ระบุเพียงรายวิชาเดียวที่เป็นปัจจุบัน 
    2.8  ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcome :  PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 
Outcome : CLOs)   
      ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนดังนี  
      1. เนื อความ CLOs ทีเ่ริ่มต้นด้วยค้าว่า “อธิบาย” และค้าว่า “ระบ”ุ ควรจบท้ายเนื อความ
ด้วยค้าว่า “ได”้  
      2. ควรระบุสาระส้าคัญของ PLOs ในเนื อความ CLOs ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ PLOs   นั น 
ๆ ยกตัวอย่าง เช่น  
       PLO14 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้อย่างมีเหตุผล ประเมินคุณค่า 
นัยส้าคัญและผลกระทบของแนวคิดทางปรัชญาหรือความเชื่อและแนวปฏิบัติทางศาสนาได้ สาระส้าคัญ คือ “รู้
อย่างมีเหตุผล”  
       PLO15 มีความกล้าหาญทางจริยธรรมในการน้าเสนอความคิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
ทางปรัชญาและศาสนาอย่างสร้างสรรค์ และพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สาระส้าคัญ คือ “มีความกล้า
หาญ” และ “อย่างสร้างสรรค์” 
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    2.9 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ดังนี  
      2.9.1 ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ให้ข้อมูลชื่อรายวิชาภาษาไทย – 
ภาษาอังกฤษ ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ รายวิชาเดียวกันให้พิมพ์ข้อมูลให้อยู่ในหน้าเดียวกัน 
      2.9.2 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระบุเครื่องหมายวรรค
ตอนเป็นเครื่องหมาย “,” (comma) เพียงเครื่องหมายเดียว ซึ่งแตกต่างกับรูปแบบการระบุเครื่องหมายวรรคตอน
ในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่ปรากฏเครื่องหมาย “,” (comma) และ “;” (semicolon) ด้วย 
     ทั งนี   ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการใช้เครื่องหมาย “,” (comma) และ “;” 

(semicolon) ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั งหลักสูตร การใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) “,” อัฒภาค 

(semicolon) “;” และทวิภาค (colon) “:” ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  จุลภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้า  

อัฒภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีจุลภาคแยกภายในกลุ่มค้านั น  หรือใช้แทนจุลภาคเพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีขนาดยาวมาก  

ทวิภาคใช้เพ่ือน้าเข้าสู่กลุ่มค้าท่ีอยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นล้าดับขั นตอน หรือเป็นกลุ่มย่อย 

      2.9.3 ให้ทบทวนการระบคุ้าว่า “the” หน้าวลีในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษในภาพรวม 
ทั งนี เสนอให้ตัดค้าว่า “the” ที่ไม่จ้าเป็นต้องระบุหน้าวลีออก 
      2.9.4 รายวิชา 433 101 ความรู้ เบื องต้นทางปรัชญาและศาสนา ( Introduction to 
Philosophy and Religion) 2(2-0-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก  
        “Differences between philosophy, religion and other sciences, ideas and 
teaching related to life, world and the universe, Knowledge and truth, faith and reason, free will 
and human’ s fate, ethical problems, philosophy and religious, economic, social and political 
changes.”  
        เป็น 
        “Differences between philosophy, religion and other sciences; ideas and 
teaching related to life, world and the universe, Knowledge and truth, faith and reason, free will 
and human’ s fate; ethical problems; philosophy and religious, economic, social and political 
changes.”  
      2.9.5 รายวิชา 433 102 ตรรกวิทยาเบื องต้น (Introduction to Logic) 2(2-0-4) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก  
        “ Meaning and scope of logic, principles and methods of logic, both 
deduction and induction, various methods of semi-induction, the features of the fallacies in daily 
life reasoning.” 
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        เป็น 
        “ Meaning and scope of logic; principles and methods of logic, both 
deduction and induction; various methods of semi-induction;  features of the fallacies in daily life 
reasoning.” 
      2.9.6 รายวิชา 433 103 ปัญหาปรัชญา (Problems in Philosophy) 2(2-0-4) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก 
        “Problems interested philosophers in each era, the problems of self, 
mind, matter, freedom, the relationship between reality and knowledge, the role of experiences 
and reasons in reaching knowledge, the problems of meaning and purpose of life, the problems 
of judgment of truth, goodness, beauty and justice.” 
       เป็น 
        “Problems of interest to philosophers in each era;  problems of self, 
mind, matter, freedom; relationship between reality and knowledge; role of experiences and 
reasons in reaching knowledge; problems of meaning and purpose of life; problems of judgment 
of truth, goodness, beauty and justice.” 
      2.9.7 รายวิชา 433 104 ปรัชญากับวรรณกรรม (Philosophy and Literature) 2(2-0-4) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “The relationship between different philosophical 
thoughts in literature,… . ”  เ ป็ น  “ Relationship between different philosophical thoughts in 
literature,….” 
      2.9.8 รายวิชา 433 105 ปรัชญากับภาพยนต์ (Philosophy and Film) 2(2-0-4) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “The relationship between philosophical thoughts and 
films,….” เป็น “Relationship between philosophical thoughts and films,….” 
      2.9.9 รายวิชา 433 204 ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก  
        “ The features of thoughts in Chinese philosophy, the thoughts and 
philosophical issues in current Chinese philosophy, the influence of the Chinese philosophical 
thoughts that effect the Chinese civilization and world civilization, the adaptation of Chinese 
philosophy to accommodate the globalization influence.”  
        เป็น  
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        “Features of thoughts in Chinese philosophy;  thoughts and philosophical 
issues in current Chinese philosophy; influence of the Chinese philosophical thoughts that affect 
the Chinese civilization and world civilization;  adaptation of Chinese philosophy to accommodate 
the globalization influence.”  
      2.9.10 รายวิชา 433 261 ศาสนาคริสต์ (Christianity) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เสนอให้ทบทวนข้อความว่า “important roles of Christianity at present.” ที่ถูกต้องควรใช้เป็น 
“ important roles of Christianity in today’s world.” หรือ “ important roles of Christianity present - 
day world.” 
      2.9.11 รายวิชา 433 270 พุทธศาสนาในวิถีวัฒนธรรมไทย (Buddhism in the way of 
Thai Culture) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “Doctrine and practice of 
Buddhism in combination with other religions or beliefs;… . ”  เ ป็ น  “Doctrines and practices of 
Buddhism in combination with other religions or beliefs;….” 
      2.9.12 รายวิชา 433 277 อศาสนานิยม (Irreligionism) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ เสนอให้ทบทวนข้อความว่า “irreligion and the present world.” ว่าที่ถูกต้องเป็น “irreligion 
and today’s world.” หรือ “irreligion and present - day world.”     
      อนึ่ง ให้ตรวจสอบการพิมพ์ เลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ ที่ปรากฏ
ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และในเอกสารประกอบให้ถูกต้องตรงกันทุกแห่ง 
    ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

และสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 4.2  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ 
    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
    1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
      1.1  ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลว่าการปรับปรุงหลักสูตรครั ง
นี มีรายวิชาใหม่ หรือมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากหลักสูตรเดิมอย่างไร หรืออาจระบุ
ถึงความโดดเด่นของรายวิชาใหม่ที่แสดงถึงด้านดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของหลักสูตร 
      1.2  ข้อ 4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา  
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        1.2.1 ข้อย่อยที่ 4.5 ผู้จัดการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้เป็น 
“4.5 นักจัดการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน” 
        1.2.2 ข้อย่อยที่ 4.6 พนักงานบริษัทผู้จัดหาและขายข้อมูลสารสนเทศ ที่ประชุมเสนอให้
ทบทวนข้อความว่า “ขายข้อมูลสารสนเทศ” ทั งนี  อาจปรับแก้เป็น “4.6 พนักงานบริษัทที่ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศเชิงพาณิชย์” 
        1.2.3 ข้อย่อยที่ 4.7 อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและงานบริการสารสนเทศ ที่
ประชุมเสนอให้ระบุการยกตัวอย่างอาชีพ 
        ทั งนี  ให้ปรับแก้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 8 อาชีพที่
สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องกันด้วย 
      1.3  ข้อ 5 การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน  
        1.3.1 รายการที่ 2 จ้านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ตารางช่องหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ให้ตรวจสอบและปรับแก้
จ้านวนหน่วยกิตรวมที่ระบุว่า “139” ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ระบุเป็น 
“145” ทั งนี  ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
            1.3.2 รายการที่ 5 จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตร ตารางช่องหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูล
จุดเด่นของหลักสูตร โดยอาจระบุเป็นรายวิชาที่เปิดใหม่ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใหม่ ๆ  
         อนึ่ง ผู้แทนหลักสูตรได้ชี แจงเพ่ิมเติมว่าจุดเด่นของหลักสูตร คือมีรายวิชาทางด้าน
ศิลปะ และมีความรู้ในการจัดการสารสนเทศทางศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมด้วยนั น ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า ใน
หลักสูตรยังปรากฏรายวิชาที่ครอบคลุมเนื อหาดังกล่าวค่อนข้างน้อย ทั งนี  ภายในระยะเวลา 2 ปี เสนอให้หลักสูตร
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยอาจเพ่ิมรายวิชาที่ครอบคลุมเนื อหาเกี่ยวกับศิลปะและมรดกทาง
วัฒนธรรม หรืออาจเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการสารสนเทศทางศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมมา
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในชั นเรียน 
        1.3.3 หัวข้อการเทียบเคียงหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน หลักสูตรภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ให้ตรวจสอบและปรับแก้การระบุชื่อสถาบันให้ถูกต้อง  
     1.4  ข้อ 6. การรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเนื อหา
เกี่ยวกับระบบการจัดการสารสนเทศ และการบริหารงานห้องสมุดที่น่าสนใจ ในประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อาทิ ห้องสมุดนานาชาติ ประเทศสิงคโปร์ โดยอาจน้าศาสตร์ด้านการบริการจัดการของห้องสมุด
ดังกล่าวมาเป็นกรณีศึกษา หรือในอนาคตอาจท้าความร่วมมือ และอาจมีโอกาสส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ท่ีต่างประเทศได้ 
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      1.5  การตลาดนักศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนและปรับแก้การระบุข้อมูล โดยควรระบุข้อมูล
เป็นลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ชัดเจนมากขึ น 
    2.  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
      2.1  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ให้ตรวจสอบ
และปรับแก้การระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับที่ปรับแก้ในบทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ข้อ 4. อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังส้าเร็จการศึกษา 
      2.2  หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
      2.3.1  ข้อ 1 .3 .2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวั งของหลักสู ตร ( Program Learning 
Outcomes) PLOs  
         PLO11 เข้าใจการบริหารจัดการองค์กร และระบบสารสนเทศภายในองค์กร ที่ประชุม
ตั งข้อสังเกตว่า เนื อความใน PLOs ที่ระบุว่า “เข้าใจ” มีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างไร ทั งนี เสนอว่าอาจปรับแก้
เป็นค้าว่า “อธิบาย” แทน 
        2.3.2  ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ตารางช่องแผนการพัฒนา  
         2.3.3.1 แผนพัฒนาล้าดับที่ 1 ตารางช่องกลยุทธ์ ข้อย่อยที่ 4 ภาวะการได้งานท้า
ของบัณฑิต ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้เป็น “4. ประเมินภาวะการได้งานท้าของบัณฑิต” 
         2.3.3.2 ตารางช่องแผนการพัฒนา ล้าดับที่  2 - 5 ที่ประชุมเสนอให้ปรับลด
ระยะเวลาจาก “ภายในระยะเวลา 5 ปี” เป็น “ภายในระยะเวลา 2 ปี” 
        2.3  หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  
            2.3.1  ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ปรับแก้การระบุข้อความเป็นดังนี   
         “มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ ทั งนี ขึ นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นสมควร” 
             2.3.2  ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนและปรับแก้เนื อความที่
ระบุให้เหมาะสม        
            2.3.3  ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าจ้านวนหน่วยกิตรวมใน  
แต่ละภาคการศึกษาไม่สมดุลกัน บางภาคการศึกษามีจ้านวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนมาก บางภาคการศึกษามี
จ้านวนหน่วยกิตท่ีต้องลงทะเบียนน้อย ทั งนี  เสนอให้ทบทวน 
        2.3.4 ข้อ 5 ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย ให้เพ่ิมการระบุข้อมูลใน
รายวิชา 436 402 สัมมนาการฝึกปฏิบัติงาน 
      2.4  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
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        2.4.1 ข้อ 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) PLO19 แสดงออกซึ่งการ
สื่อสารและทักษะท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ให้ตรวจสอบเนื อความ PLOs ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในแห่งอ่ืนใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ระบุเป็น “PLO19 แสดงออกซึ่งทักษะการสื่อสารและการท้างานร่วมกับผู้อื่น
ได”้ ทั งนี  ให้ปรับแก้ให้ถูกต้อง 
          2.4.2  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ  
       2.4.2.1 PLO19 แสดงออกซึ่งทักษะการสื่อสารและการท้างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ 
ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการระบุความสัมพันธ์กับด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อย่อยที่ 1 และ 3 เนื่องจากไม่
สอดคล้องกับเนื อความของ PLOs 
       2.4.2.2 ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า เนื อความของ PLOs ที่ระบุว่าสัมพันธ์กับด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ยังไม่ปรากฏเนื อความที่ชัดเจนใน PLOs นั น ๆ เสนอให้ทบทวนอีกครั ง ทั งนี  การระบุด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม จะต้องสัมพันธ์กับการระบุ Affective Domain (At) ในหมวดที่ 2 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
        อนึ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอ
ความร่วมมือในการก้าหนดด้านคุณธรรมจริยธรรม ควรมีอย่างน้อย 3 ข้อย่อย และสัมพันธ์กับ PLOs อย่างน้อย 3 
PLOs  
          2.4.3 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning 
Outcomes 
       รายวิชา 436 306 การจัดการเอกสารดิจิทัล ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ใน PLO18 
ประยุกต์ใช้หลักการจัดการสารสนเทศทางศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าเนื อหารายวิชา
ยังไม่ครอบคลุมเนื อความท่ีระบุใน PLOs ในประเด็นศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม ทั งนี  เสนอให้ทบทวน 
      2.4.3 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning 
Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล้าดับชั นปี)  ชั น
ปีที่ 4 รายวิชา436 405 ห้องสมุดดิจิทัลและคลังสารสนเทศสถาบัน ให้เพ่ิมการระบุระดับของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรในตารางช่อง PLO18 เนื่องจากมีการระบุความรับผิดชอบไว้ในตารางแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

         2.5  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
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        2.5.1  ข้อ 3. นักศึกษา เกณฑ์คุณภาพที่ 8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) ข้อย่อยที่ 
8.3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของ
นักศึกษาที่เพียงพอ” เป็น “8.3 มีระบบที่เพียงพอในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียน
ของนักศึกษา” 

        2.5.2  ข้อ 4. อาจารย์ เกณฑ์คุณภาพที่ 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ ข้อย่อยที่ 6.4 – 6.7 ให้
ปรับแก้ข้อความเป็นดังนี  
         “6.4 มีการก้าหนดสมรรถนะทางการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการ 
             6.5 มีการส้ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ บุคลากรสาย
วิชาการและน้าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
             6.6 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล และการประกาศเกียรติคุณ
เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
             6.7 มีการตรวจสอบ เฝ้าติดตามและเปรียบเทียบประเภทและจ้านวนงานวิจัยกับคู่
เทียบที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา”     
        2.5.3 ข้อ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน เกณฑ์คุณภาพที่  10 
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
         2.5.3.1 ข้อย่อยที่ 10.2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “10.2 สร้างกระบวนการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร และด้าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ น” เป็น “10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร และด้าเนินการประเมินและปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ น”  
         2.5.3.2 ข้อย่อยท่ี 10.6 ให้ปรับแก้จาก “10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและ
กลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ และข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
ผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ” เป็น “10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับจาก
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ” 
        2.6  ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
            อาจารย์ล้าดับที่ 6 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้ตัด
ข้อความว่า “(อยู่ในระหว่างการเผยแพร่)” ออก และให้เพิ่มการระบุข้อมูลวัน เดือน ปีที่เผยแพร่  
      2.7  ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcome :  PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  (Course Learning 
Outcome : CLOs)   
            2.7.1 PLO12 อธิบายวิธีการจัดหาและรวบรวมสารสนเทศได้  ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า 
CLOs ในแต่ละรายวิชาไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมสารสนเทศ ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
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        2.7.2 PLO13 จัดโครงสร้างสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและค้น
คืนได้ ประชุมตั งข้อสังเกตว่าการระบุ CLOs ในรายวิชา 436 305 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ไม่ปรากฏ
เนื อความท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและค้นคืนได้ ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
            2.7.3 PLO16 เลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน
สารสนเทศ ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า CLOs ในบางรายวิชาไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้ ทั งนี เสนอให้
ทบทวน 
        2.74 PLO18 ประยุกต์ใช้หลักการจัดการสารสนเทศทางศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม ที่
ประชุมตั งข้อสังเกตว่า CLOs ในบางรายวิชาไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ทั งนี เสนอให้ทบทวน และให้
เพ่ิมการระบุข้อมูล CLOs ของรายวิชา 436 405 ห้องสมุดดิจิทัลและคลังสารสนเทศสถาบัน เนื่องจากมีการระบุ
ความรับผิดชอบไว้ในตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 
        ทั งนี  ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการระบุเนื อความของ CLOs ในภาพรวม โดยควรปรากฏ
ข้อมูลหรือเนื อความท่ีสื่อและสัมพันธ์กับเนื อความของ PLO ด้วย 
            2.8  ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
        2.8.1 รายวิชา 436 311 การจัดโครงสร้างสารสนเทศ ( Information organization)     
3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ค้าว่า “organization” ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์อักษรขึ นต้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
“Organization”  
        2.8.2 รายวิชา 436 333 กาจัดการจดหมายเหตุ (Archives Management) 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ข้อความว่า “Field trip required.” ให้ปรับแก้รูปแบบระยะกั นหน้าให้ตรงกับ
ระยะกั นหน้าของค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
        2.8.3 รายวิชา 436 436 การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia design and 
production) 3(2-2-5) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์อักษรขึ นต้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
“Multimedia Design and Production” 
        2.8.4 รายวิ ช า  436 406 การวิ จั ย พื นฐานในงานสารสนเทศ ( Basic Research in 
Information Work) 3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวนว่าควรเพิ่มการระบุจ้านวนชั่วโมงปฏิบัติหรือไม่ 
        2.8.5 ร าย วิ ช า  436 411 กา ร จั ด ก า ร ส า รสน เท ศธุ ร กิ จ  ( Business Information 
Management) 3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวนว่าควรเพ่ิมการระบุเนื อหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร (Management Information System) หรือ MIS ด้วยหรือไม่ 
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        2.8.6 รายวิชา 436 433 การบริหารโครงการ (Project Management) 3(3-0-6) ค้าอธิบาย
ร า ย วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ข้ อ ค ว า ม ว่ า  “ Concept and theories of project management; … … ” 
ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ค้าว่า “Concept” เป็น “Concepts” 
        ทั งนี  ให้ปรับแก้ข้อมูลที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา ให้สอดคล้องกัน
ด้วย 
                     ให้เสนอคณะอักษรศาสตร์พิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
และสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  -ไม่มี- 
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