
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

ครั้งที ่8/2563 
วันจันทร์ที ่9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 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 

 
ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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

 
ผู้ร่วมประชุม 
 1. อาจารย์ ดร. ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ ผู้แทนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

2. อาจารย์ธเนศ  เกษรสิริธร ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 
  งานนิทรรศการและงานอีเวนต์ 
3. อาจารย์สถิรา  มะลาสิน ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 
  งานนิทรรศการและงานอีเวนต์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริสสา  สะอาดนัก ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 
  งานนิทรรศการและงานอีเวนต์ 
5. อาจารย์ ดร. นพรัตน์  บุญเพียรผล ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 
  งานนิทรรศการและงานอีเวนต์ 
6. อาจารย์รสมารินทร์  อรุโณทัยพิพัฒน์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 
  งานนิทรรศการและงานอีเวนต์ 

 7. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ  
   กองบริหารงานวิชาการ 
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8. นางสาวประภัสสร  ถวายนิล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
  กองบริหารงานวิชาการ 
9. นางสาววิลาวรรณ  พิชัย นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
  กองบริหารงานวิชาการ 
10. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
  กองบริหารงานวิชาการ 

 
เปิดประชุมเวลา  9.35  น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ดังนี  
 1. ครั งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 แล้ว คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อ

วันที่ 8 กันยายน 2563 โดยมีแก้ไขดังนี  
   1.1 ข้อ 4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2563) บัณฑิตวิทยาลัย 
   หน้า 6 ข้อ 3.7 ภาคผนวก ฉ ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้จาก 
   “3.7.2 รายวิชา 465 622 สัมมนาขั นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย (Advanced Seminar for Doctoral Students in Thai Language Curriculum and Instruction)  
3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมตั งข้อสังเกตการใช้ค้าว่า “Seminar on” ซึ่งระบุแตกต่างจาก
รายวิชาอ่ืนเป็น “Seminar in” ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนและปรับแก้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั งหลักสูตร และ
เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “...... information search and study from academic sources; .......” เป็น 
“...... information search and study from various cademic sources; .......”” 

   เป็น 
   “3.7.2 รายวิชา 465 622 สัมมนาขั นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย (Advanced Seminar for Doctoral Students in Thai Language Curriculum and Instruction)    
3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมตั งข้อสังเกตการใช้ค้าว่า “Seminar on” ซึ่งระบุแตกต่างจาก
รายวิชาอ่ืนเป็น “Seminar in” ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนและปรับแก้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั งหลักสูตร และ
เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “...... information search and study from academic sources; .......” เป็น 
“...... information search and study from various academic sources; .......”” 
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   และจาก 
   “3.7.3 รายวิชา 465 625 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบททางวัฒนธรรม

และสังคมไทย (Seminar in Thai Language Instruction in Thai Socio - Cultural Context) 3(2-2-5) ชื่อ
รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้เป็น “Seminar in Thai Language Instruction in the Thai Socio - Cultural 
Contexts” ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการใช้ค้าว่า “Seminar” ว่าจะระบุเป็น 
“Seminar in” หรือ “Seminar on” และเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Seminar, study and analysis of 
language learning and teaching in relation to cultural context and Thai society; analysis of 
learning theory; .. ....” เป็ น  “ Seminar, study and analysis of language learning and teaching in 
relation to the Thai socio - cultural contexts analysis of learning theories; ......”” 

   เป็น 
   “3.7.3 รายวิชา 465 625 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบททางวัฒนธรรม

และสังคมไทย (Seminar in Thai Language Instruction in Thai Socio - Cultural Context) 3(2-2-5) ชื่อ
รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้เป็น “Seminar in Thai Language Instruction in the Thai Socio - Cultural 
Contexts” ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการใช้ค้าว่า “Seminar” ว่าจะระบุเป็น 
“Seminar in” หรือ “Seminar on” และเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Seminar, study and analysis of 
language learning and teaching in relation to cultural context and Thai society; analysis of 
learning theory; .. ....” เป็ น  “ Seminar, study and analysis of language learning and teaching in 
relation to the Thai socio - cultural contexts; analysis of learning theories; ......”” 

   1.2 ข้อ 4.2 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอักษรศาสตร์ 

   หน้า 7 ข้อ 1.1 ข้อ 1. สาระในการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้าง
หลักสูตร ให้ปรับแก้จาก 

   “1.1.1 ย่อหน้าแรก ที่ประชุมเสนอให้ย้ายข้อความว่า “เพ่ือให้หลักสูตรฯ ทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกาภิวัตน์ พร้อมทั งลักษณะการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้นักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติเป็น เน้นการเกิดทักษะในการเรียนรู้ และค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้ มาระบุไว้ก่อนข้อความว่า 
“เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก้าหนดให้ด้าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี””  

   เป็น 
   “1.1.1 ย่อหน้าแรก ที่ประชุมเสนอให้ย้ายข้อความว่า “เพ่ือให้หลักสูตรฯ ทันสมัยและ

สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกาภิวัตน์ พร้อมทั งลักษณะการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้นักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติเป็น เน้นการเกิดทักษะในการเรียนรู้ และค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้” มาระบุไว้ก่อนข้อความ
ว่า “เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก้าหนดให้
ด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี””  
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   หน้า 11 ข้อ 2.7 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ปรับแก้จาก 
   “2.7.2 รายวิชา 435 102 สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน                      

(Situations of Society, Economics, and Politics at Present) 3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอให้
ปรับแก้เป็น “Current Social, Economic and Political Situation”” 

   เป็น 
   “2.7.2 รายวิชา 435 102 สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน                      

(Situations of Society, Economics, and Politics at Present) 3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอให้
ปรับแก้เป็น “Current Social, Economic and Political Situations”” 

   หน้า 13 ให้ปรับแก้จาก 
 “2.7.16 รายวิชา 435 259 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 3(2-2-5) ค้าอธิบาย

รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “Definition and history of social media; 
their pros and cons; literacy and ethics, .…..” เป็ น  “Definitions and history of social media; 
their pros and cons; online, literacy and ethics, .…..”” 

 เป็น 
 “2.7.16 รายวิชา 435 259 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 3(2-2-5) ค้าอธิบาย

รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “Definition and history of social media; 
their pros and cons; literacy and ethics, .…..” เป็ น  “Definitions and history of social media; 
their pros and cons; online literacy and ethics, .…..”” 

 

 2. ครั งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 แล้ว คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 
26 ตุลาคม 2563 โดยมีแก้ไขดังนี  

  2.1  ข้อ 4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564) คณะโบราณคด ี 

   หน้า 3 ให้ปรับแก้จาก 
   “ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเติมเรื่องสถานการณ์ในยุค Disruptive Innovation ยกตัวอย่าง เช่น 
การแพร่ระบาดของโรดติดเชื อ Coronavirus (Covid-19) ท้าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบวิถี
ใหม ่(New Normal) การจัดการเรียนการสอนเน้นเรียนออนไลน์มากขึ น” 

   เป็น 
    “ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเติมเรื่องสถานการณ์ในยุค Disruptive Innovation ยกตัวอย่าง เช่น 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ Coronavirus (Covid-19) ท้าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบวิถี
ใหม ่(New Normal) การจัดการเรียนการสอนเน้นเรียนออนไลน์มากขึ น” 
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   2.2 ข้อ 4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะโบราณคดี 
    หน้า 6 ให้ปรับแก้จาก 
    “2.1.1 ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเติมเรื่องสถานการณ์ในยุค Disruptive Innovation ยกตัวอย่าง เช่น 
การแพร่ระบาดของโรดติดเชื อ Coronavirus (Covid-19) ท้าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบวิถี
ใหม ่(New Normal) การจัดการเรียนการสอนเน้นเรียนออนไลน์มากขึ น” 

    เป็น 
    “2.1.1 ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมเติมเรื่องสถานการณ์ในยุค Disruptive Innovation ยกตัวอย่าง เช่น 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ Coronavirus (Covid-19) ท้าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบวิถี
ใหม ่(New Normal) การจัดการเรียนการสอนเน้นเรียนออนไลน์มากขึ น” 

    หน้า 8 ให้ปรับแก้จาก 
    “2.7.7 ราย วิ ช า350 322 ท้ อ งถิ่ น กั บ ก ระแ ส โลกาภิ วั ต น์  (Localization and 

Globalization) 3(3-0-6) ค้ าอธิบ ายรายวิช าภาษาอังกฤษ  ที่ ป ระชุม เสนอให้ ทบทวนข้อความว่ า 
“Development, roles and influences of great powers;….. and globalization.” ว่ าที่ ถู กต้องเป็ น 
“Development, roles and influences of the great powers;….. and localication.” หรือไม่” 

    เป็น 
    “2.7.7 ราย วิ ช า350 322 ท้ อ งถิ่ น กั บ ก ระแส โลกาภิ วั ต น์  (Localization and 

Globalization) 3(3-0-6) ค้ าอธิบ ายรายวิช าภาษาอังกฤษ  ที่ ป ระชุม เสนอให้ ทบทวนข้อความว่ า 
“Development, roles and influences of great powers;….. and globalization.” ว่ าที่ ถู กต้องเป็ น 
“Development, roles and influences of the great powers;….. and localization.” หรือไม่” 

    หน้า 9 ให้ปรับแก้จาก 
   “2.7.11 รายวิชา 350 334 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง (Local History of 
CentralThailand) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับจาก “Development 
andchanges in local regions of Western Thailand; diversity of people, communities and 
cultures; adaptations and existence.” เป็น “Development and changes in the Central region 
Thailand; diversity of people, communities and cultures; adaptation and existence.”” 
   เป็น 
   “2.7.11 รายวิชา 350 334 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง (Local History of 
CentralThailand) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับจาก “Development 
andchanges in local regions of Western Thailand; diversity of people, communities and 



6 

 
cultures; adaptations and existence.” เป็น “Development and changes in the Central region 
of Thailand; diversity of people, communities and cultures; adaptation and existence.”” 
  2.3 ข้อ 4.3 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564) คณะอักษรศาสตร์ 
   หน้า 11 ให้ปรับแก้จาก 

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

     เป็น 
     “2.7.3 รายวิชา 471 201 สภาพแวดล อมทางสั งคมกับการละคร (Social 

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

 

 3. ครั งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 แล้ว คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2563 โดยไม่มีแก้ไข 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 – ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 

 4.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการ
จัดการ ซ่ึงอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี  

 1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 

  1.1 ข้อ 1. สาระการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ย่อหน้าที่ 2 
ข้อความว่า “...... โดยองค์การมีความต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติด้านการคิดเป็นระบบแบบแผนที่ชัดเจน มีการ
วิเคราะห์วางแผนอย่างเป็นระบบ และในผู้บริหารบางรายในสายงานบัญชีการเงินด้านการวิเคราะห์จึงไม่มี
ข้อจ้ากัดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาสายตรงด้านบัญชีการเงินเท่านั น ......” ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนข้อความว่า 
“และในผู้บริหารบางรายในสายงานบัญชีการเงินด้านการวิเคราะห์” เนื่องจากใจความของประโยคไม่สมบูรณ์ 
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ทั งนี  อาจปรับแก้เนื อความเป็น “...... โดยองค์การมีความต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติด้านการคิดเป็นระบบแบบ
แผนที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์วางแผนอย่างเป็นระบบ และต้องการนักบัญชีการเงินที่มีความรู้ด้านการวิเคราะห์
จึงไม่มีข้อจ้ากัดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาสายตรงด้านบัญชีการเงินเท่านั น ......” 
  1.2 ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวน และเพ่ิมการ
ระบุเนื อหาเกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดใหม่ มีเนื อหาสาระใหม่อย่างไร แสดงถึงความสร้างสรรค์อย่างไร หรือการ
ระบุถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยมากขึ นอย่างไร  
  1.3 ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน รายการล้าดับที่ 5 จุดเด่น
หรือจุดเน้นของหลักสูตร ตารางช่องหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิม
เนื อหาที่เป็นจุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตร อาทิ การเปิดรายวิชาที่เน้นทักษะด้านการสื่อสาร การส่งเสริม
และผลักดันให้นักศึกษามีความพร้อมและมีโอกาสก้าวไกลสู่ระดับอาเซียน หรือระดับนานาชาติ การบูรณาการ
ในรายวิชา และเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นต้น 
 2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
  2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้  ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้จาก “ภาษาไทย 
หรือภาษาอังกฤษ” เป็น “ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ” 
  2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
   2.2.1 ข้อ 1.1 ปรัชญา “ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ” ที่
ประชุมเสนอให้ทบทวนและปรับแก้เนื อความให้สมบูรณ์ ทั งนี  เสนอให้ปรับเป็น “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทาง
วิชาชีพบัญชี มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ” 
   2.2.2 ข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
     2.2.2.1 ข้อย่อยที่ 3) เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเองจากการวิจัย ที่ประชุมเสนอให้ตัดค้าว่า “จากการวิจัย” ออก และให้ยุบรวมข้อย่อยที่ 3) กับข้อย่อยที่ 
1) เป็นข้อเดียวกัน 
     2.2.2.2 ข้อย่อยที่ 4) เพ่ือสร้างที่พร้อมพัฒนาตนเองอย่างสม่้าเสมอ ทั งในด้าน
วิชาชีพ ภาษา อังกฤษ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ประชุมให้ปรับแก้ข้อความและรูปแบบการพิมพ์ 
เว้นวรรคเป็นดังนี  
      “3) เพ่ือสร้างบัณฑิตที่พร้อมพัฒนาตนเองอย่างสม่้าเสมอ ทั งในด้าน
วิชาชีพ ภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี” 
   2.2.3 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) PLOs หมวดวิชาเฉพาะ 
     2.2.3.1 PLO10 เข้าใจหลักจริยธรรมพื นฐาน และจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี
และแสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ที่ประชุมตั งข้อสังเกตค้าว่า 
“เข้าใจ” มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างไร ทั งนี  เสนอให้ทบทวนและปรับแก้เป็นค้า Action verb ให้
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เหมาะสม โดยอาจระบุเป็น “มีหลักจริยธรรมพื นฐาน และจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชีและแสดงออกถึงความ
เป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น” 
     2.2.3.2 PLO13 ประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี 
และหลักจริยธรรมพื นฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชีในการจัดท้าและน้าเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ทีป่ระชุมตั งข้อสังเกตค้าว่า “บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง” หมายถึงบุคคลกลุ่มใด ทั งนี เสนอ
ให้พิจารณาทบทวน และปรับแก้เนื อความให้เข้าใจตรงกันและชัดเจนมากขึ น 

     2.2.3.3 PLO17 วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ทางการบัญชี
และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ปัญหาในการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของ
สภาพแวดล้อมปัจจุบันและระบุปัญหาในการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีผลกระทบต่อองค์การโดยการแสดง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า การก้าหนด level ของ PLOs ไว้ที่
ระดับ “Ap” นั น เนื อความของ PLO ดังกล่าว ระบุค้า Action verb เป็น “วิเคราะห์” ซึ่งสามารถก้าหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ไปถึงระดับ “An” หรือไม ่ทั งนี  เสนอให้ทบทวน 
     2.2.3.4 PLO18 ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีที่มีในปัจจุบันเพ่ือ 
การพัฒนาการกระบวนการท้างานในวิชาชีพบัญชี ที่ประชุมเสนอให้ตัดค้าว่า “การ” ที่ปรากฏหน้าข้อความว่า
กระบวนการท้างานในวิชาชีพบัญชี ออก  เป็น “ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีที่มีในปัจจุบันเพื่อ
การพัฒนากระบวนการท้างานในวิชาชีพบัญชี” 
     2.2.3.5 PLO20 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและที่เกี่ยวข้องกับการ
บัญชีเพ่ือแสวงหาความรู้ที่น่าเชื่อถือจากผลการวิจัยหรือการวิจัยได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่ถูกต้องและการ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง  ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า การก้าหนด level ของ PLOs ไว้ที่ระดับ 
“An” นั น เนื อความของ PLOs ปรากฏค้าว่า “ประยุกต์” ซึ่งสอดคล้องกับระดับ “Ap” ทั งนี  เสนอให้ทบทวน 
หากต้องการให้ผลลัพธ์การเรียนรู้อยู่ในระดับ “An” เสนอให้ปรับค้า Action verb ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการก้าหนด level ของ PLOs   
     ทั งนี  ให้ปรับแก้ในที่อ่ืน ๆ ของหลักสูตรดังต่อไปนี  ให้สอดคล้องกันด้วย 
     1) หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
      1.1) ข้อ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
      1.2) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ตารางแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ้าแนกตามรายวิชา กับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 
      1.3) ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program 
Learning Outcomes จ้าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ 
(ตามล้าดับชั นปี) 
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     2) ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(Course Learning Outcomes : CLOs) 
  2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
   2.3.1 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 
2.3 ข้อย่อยที่ 2.4.1 คณะฯ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จ้าเป็นให้แก่นักศึกษาที่ประสบปัญหา เช่น 
เรียนเสริมคณิตศาสตร์ เรียนเสริมภาษาอังกฤษ และอ่ืน ๆ และข้อย่อยที่ 2.4.2 คณะฯ จัดการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาโดยจัดกลุ่มตามระดับพื นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน  ที่ประชุมตั ง
ข้อสังเกตว่าเนื อความของทั ง 2 ข้อย่อยมีความซ ้าซ้อนกัน ทั งนี เสนอให้ยุบรวมเป็นข้อเดียวกัน 
   2.3.2 ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบการ
ระบุหมายเหตุท้ายตาราง ที่ระบุว่า “ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี 50,000 บาท” ที่ถูกต้องเป็น “ค่าใช้จ่ายสูงสุด
ต่อคนต่อปี 81,833 บาท” หรือไม่ 
   2.3.3 ข้อ 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้ตรวจสอบข้อความว่า “...... โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ้าคณะ” ที่ถูกต้องเป็น “...... โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หรือไม ่
   2.3.4 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 
ให้ปรับแก้รายวิชา “SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” จากภาคการศึกษาท่ี 1 เป็นภาคการศึกษาท่ี 2 
และรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก ให้ปรับแก้จากภาคการศึกษาที่ 2 เป็นภาคการศึกษาที่ 1  
     ทั งนี  เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี 
พ.ศ. 2562 ของศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ที่จะเริ่มใช้ใน 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
   2.3.5 ข้อ 5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย ข้อ 5.1 ค้าอธิบายโดยย่อ 
ให้เพ่ิมการระบุเลขรหัส และชื่อรายวิชาด้วย     
  2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
   2.4.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า
เนื อความก่อนตาราง และในตารางแสดงคุณลักษณะพิเศษ และกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ไม่สอดคล้องกัน 
ทั งนี  เสนอให้ทบทวน 
   2.4.2 ข้อ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
     2.4.2.1 PLO12  ตารางช่องกลยุทธ์การสอน ข้อย่อยที่ 2  “2) ใช้เทคนิคการสอน
นอกเหนือจากการบรรยาย เช่น แบบเน้นกรณีศึกษา (Problem Based) ......” ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ค้า
ภาษาอังกฤษในวงเล็บเป็น “(Case Study)” 
     2.4.2.2 PLO17  ตารางช่องกลยุทธ์การสอน ข้อย่อยที่ 4  “4) ใช้เทคนิคการสอน
นอกเหนือจากการบรรยาย เช่น แบบเน้นกรณีปัญหา (Self-Study) ......” ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ค้า
ภาษาอังกฤษในวงเล็บเป็น “(Problem Based)” 
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     2.4.2.3 PLO18  ตารางช่องกลยุทธ์การสอน ข้อย่อยที่ 2  “2) ใช้เทคนิคการสอน
นอกเหนือจากการบรรยาย เช่น แบบเน้นกรณีศึกษา (Problem Based) ......” ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ค้า
ภาษาอังกฤษในวงเล็บเป็น “(Case Study)” 
     2.4.2.4 PLO19  ตารางช่องกลยุทธ์การสอน ข้อย่อยที่ 2  “2) ใช้เทคนิคการสอน
นอกเหนือจากการบรรยาย เช่น แบบเน้นกรณีศึกษา (Problem Based) ......” ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ค้า
ภาษาอังกฤษในวงเล็บเป็น “(Case Study)” 
  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 
  2.6 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning 
Outcomes : CLOs) 
   2.6.1 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตาราง โดยให้หัวตารางอยู่ทางด้านซ้ายของ
หน้ากระดาษ 
   2.6.2 PLO10 เข้าใจหลักจริยธรรมพื นฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชีและ
แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า CLOs 
ในรายวิชา 777 493 จริยธรรมและประเด็นปัญหาในการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี ทั งนี  เสนอให้เพ่ิมเติมเนื อความดังกล่าวด้วย 
   2.6.3 PLO13 ประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี และหลัก
จริยธรรมพื นฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชีในการจัดท้าและน้าเสนอสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า CLOs หลายรายวิชา ไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ 
ทั งนี เสนอให้ทบทวน 
   2.6.4 PLO14 ประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพ่ือใช้
ในการประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า CLOs ในรายวิชาต่อไปนี  ไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประยุกต์  



11 

 
     รายวิชา  777 306 การตรวจสอบและควบคุมภายใน 
     รายวิชา  777 465 สัมมนาการวิจัยทางการบัญชีการเงิน   
     รายวิชา  777 470 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  
     รายวิชา  777 473 สัมมนาการวิจัยทางการบัญชีบริหาร 
     รายวิชา  777 485 สัมมนาการวิจัยทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
     รายวิชา  777 494 สัมมนาการวิจัยทางการสอบบัญชี 
     ทั งนี  เสนอให้เพ่ิมเติมเนื อความดังกล่าวด้วย 
   2.6.5 PLO16 สืบค้นข้อมูลทางบัญชีและที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชีที่แสดงเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษด้วยวิธีที่ถูกต้องและน้าข้อมูลทางบัญชีและที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชีมาวิเคราะห์โดยน้ามาสรุป
ความด้วยการพูดหรือเขียน ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่า CLOs ในรายวิชาต่อไปนี  ไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการ
สืบค้นข้อมูลทางบัญชีและที่เก่ียวข้องกับทางบัญชีที่แสดงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
     รายวิชา  777 301 การบัญชีบริหาร     
     รายวิชา  777 307 ทักษะการสื่อสารและการน้าเสนอทางธุรกิจส้าหรับนักบัญชี  
     รายวิชา  777 471 การจัดการต้นทุน  
     ทั งนี  เสนอให้เพ่ิมเติมเนื อความดังกล่าวด้วย 
   ทั งนี  ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการระบุเนื อความของ CLOs ในภาพรวม โดยควร
ปรากฏข้อมูลหรือเนื อความที่สื่อและสัมพันธ์กับเนื อความของ PLO ด้วย 
  2.7 ภาคผนวก ฉ ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
   2.7.1 รายวิช า 761 203 หลั กการตลาด  (Principle of Marketing) 3 (3 -0 -6 ) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ข้อความว่า “...... changes in Marketing, consumer behavior, .......” ให้
ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์อักษรตัวแรก จากตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์เล็ก “...... changes in marketing, 
consumer behavior, .......” 
   2.7.2 รายวิชา 777 460 การบัญชี เฉพาะกิจการ (Accounting for Specific 
Enterprises) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “...... and 
new form of businesses.” เป็น “...... and new forms of business.” 
   2.7.3 รายวิชา 777 492 การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Control 
and Audit Information Systems) 3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้เป็น 
“Information Systems Control and Audit” 
   2.7.4 รายวิชา 777 493 จริยธรรมและประเด็นปัญหาในการประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชี (Ethics and Special issues in Auditing) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ประชุมเสนอให้
ปรับแก้เครื่องหมายวรรคตอนและข้อความจาก  
     “Code of ethics for auditors, evolution of professional auditing, ethical 
issues in auditing and related problems, and other problems caused by environmental, ......” 
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     เป็น 
     “Code of ethics for auditors; evolution of professional auditing; ethical 
issues in auditing and related problems; problems caused by environmental, ......” 
   2.7.5 รายวิชา 777 494 สัมมนาการวิจัยทางการสอบบัญชี (Research Seminar in 
Auditing) 3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “Discussions, analyses and research in 
order to gain knowledge and profound understanding in standards on auditing, . . . . . .”  เป็ น 
“Discussions, analyses and research in order to gain knowledge and profound understanding 
of auditing standards, ......” 
   ทั งนี   ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการใช้เครื่องหมาย “,” (comma) และ “;” 
(semicolon) ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั งหลักสูตร การใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) “,” อัฒภาค 
(semicolon) “;” และทวิภาค (colon) “:” ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  จุลภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้า  
อัฒภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีจุลภาคแยกภายในกลุ่มค้านั น  หรือใช้แทนจุลภาคเพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีขนาดยาว
มาก  ทวิภาคใช้เพ่ือน้าเข้าสู่กลุ่มค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นล้าดับขั นตอน หรือเป็นกลุ่มย่อย 
 ให้เสนอคณะคณะวิทยาการจัดการพิจารณา ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรและสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 

  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงาน
นิทรรศการและงานอีเวนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุม
สภาวิชาการ 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังนี  

  1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
   1.1 ข้อ 1. สาระในการปรับปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ข้อย่อยที่ 1. 

คงการใช้ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาไว้เดิม .......” ที่ประชุมเสนอ ให้ตัดค้าว่า “เดิม” ออก   
   1.2 ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน ตารางช่องรายการ    
ล้าดับที่ 5. จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตร ที่ประชุมเสนอให้หลักสูตรระบุจุดเด่นเพิ่มดังนี  

    1) จุดเด่นทางด้านทัศนคติทางด้านศิลปะ โดยเชิญคณะวิชาทางด้านศิลปะมาร่วม
สอน 

    2) จุดเด่นเกี่ยวกับสถานที่ การจัดการเรียนการสอนที่ City Campus เมืองทองธานี 
    3) มีการสอนในรูปแบบ Active learning แบบ Project Based แบบ Research 
Based และการฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้น 
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                                   อนึ่ง ที่ประชุมเห็นว่าหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ประเทศอย่างยิ่ง 

เสนอให้มีการเปิดเป็น One-Stop Service อย่างสมบูรณ์ ในรูปแบบออแกไนซ์แบบครบวงจร เสนอให้มีการ
ส่งเสริมนักศึกษาไปฝึกงานในงานประชุมใหญ่ขององค์กรของรัฐ  เป็นกิจกรรมในหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภายนอกและตอบสนองการพัฒนาผู้เรียนในด้านจิตสาธารณะการบริการวิชาการ อีกทั งอาจให้ได้
ประโยชน์นี ในเรื่องของชื่อเสียงของหลักสูตรด้วย 

  2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
   2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
    2.1.1 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ “Exhibition and Events Management” ที่

ประชุมให้ตรวจสอบการพิมพ์ค้าว่า “Events” ทุกแห่งในหลักสูตรให้ตรงกัน เนื่องจากบางแห่งระบุเป็น 
“Event”     

    2.1.2 ข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษาที่ระบุว่า “รับทั งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติ” ที่ประชุมเสนอให้หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมจ้านวนนักศึกษาในหลักสูตร 

   2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
    2.2.1 ข้อ 1.1 ปรัชญา บรรทัดที่ 1 ข้อความที่ระบุว่า “...... ในวิชาชีพด้านการ

จัดการงานอีเวนต์ ......” ที่ประชุมเสนอให้ปรับเป็น “การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์”  
    2.2.2 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 

Outcomes) PLOs หมวดวิชาเฉพาะ  
       1) ที่ประชุมตั งข้อสังเกตว่าไม่ปรากฏมาตรฐาน TQF ในเรื่องสารสนเทศใน 

PLOs ใด ทั งนี เสนอเพ่ิมใน PLO14 โดยปรับเนื อความเป็น “PLO14 เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์ที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีงานวิจัย
ทางด้านการจัดการธุรกิจอีเวนต์” 

      2) PLO13 สามารถเป็นนักการจัดการงานอีเวนต์มืออาชีพ อย่างสร้างสรรค ์
เป็นผู้มีความรอบรู้ และสามารถปฏิบัติงานในการจัดการงานแสดงนิทรรศการและงานอีเวนต์  ที่ประชุมตั ง
ข้อสังเกตว่าเนื อความของ PLOs ที่ระบุว่า “นักการจัดการมืออาชีพ” ไม่เห็นภาพชัดเจนว่าสามารถวัดและ
ประเมินผลได้อย่างไร ทั งนี เสนอให้ระบุในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 2. 
ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ในตารางช่องกลยุทธ์การสอนและตารางช่องกลยุทธ์
ส้าหรับวิธีการวัดและประเมินผลให้ชัดเจน ทุกคนเห็นภาพตรงกัน 

   2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
         2.3.1 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
       ข้อย่ อย  2 .3 .1  นั กศึ กษามี พื นฐานความรู้ด้ านภาษาอังกฤษ  และ

ภาษาต่างประเทศที่สองแตกต่างกัน  ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนข้อความว่า “และภาษาต่างประเทศท่ีสอง” ต้อง
ระบุหรือไม ่เนื่องจากไม่ปรากฏภาษาต่างประเทศท่ีสองในหลักสูตร 
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    2.3.2 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาใน

ข้อ 2.3  
       2.3.2.1 ข้อย่อย 2.4.1 ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก 

“คณะจัดคลินิกภาษาต่างประเทศนอกเวลาให้กับนักศึกษาที่มีพื นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศที่แตกต่างกัน” 
เป็น “คณะจัดคลินิกภาษาต่างประเทศนอกเวลาให้กับนักศึกษาที่มีพื นฐานความรู้ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน” 

      2.3.2.2 ข้อย่อย 2.4.2 ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “จัด
ให้มีการให้ค้าปรึกษาแนะแนวตลอดระยะเวลาการศึกษาส้าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการปรับตัว” เป็น “จัด
ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค้าปรึกษาแนะแนวตลอดระยะเวลาการศึกษาส้าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการ
ปรับตัว”  

      2.3.2.3 ข้อย่อย 2.4.3 จัดโครงการการศึกษาด้วยตนเองในโปรแกรมส้าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ ตลอดภาคการศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบค้าว่า “ตลอดภาคการศึกษา” ที่ถูกต้องเป็นค้าว่า 
“ตลอดหลักสูตร” หรือไม ่ 

    2.3.3 ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบ
หมายเหตุท้ายตารางข้อความว่า “ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี 50,000 บาท” ที่ถูกต้องเป็น “ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อ
คนต่อปี 81,833 บาท” หรือไม่   

           2.3.4 ข้อ 3.1.3.4 แสดงแผนการศึกษา ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่  1 และภาค
การศึกษาที่ 2 ให้ปรับแก้รายวิชา “SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” จากภาคการศึกษาที่ 1 เป็น
ภาคการศึกษาท่ี 2 และรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก ให้ปรับแก้จากภาคการศึกษาท่ี 2 เป็นภาคการศึกษาที ่1 

      ทั งนี  เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี 
พ.ศ. 2562 ของศูนย์บริหารจัดการศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่จะเริ่มใช้ในภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2564 

    2.3.5 หน้า 44 รายวิชา 769 315 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส้าหรับธุรกิจ 
อีเวนต์ (Business English for Event Communication) 3(2-2-5) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ค้าว่า “Event” 
ที่ถูกต้องเป็น “Events” หรือไม่  

    2.3.6 รายวิชา 769 316 วิจัยประยุกต์ในธุรกิจงานอีเวนต์ (Applied Research 
for Events Business) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาข้อความว่า “การระบุปัญหาทางการวิจัย” ที่ประชุมเสนอ
ให้ปรับเป็น “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาทางการวิจัย” และเสนอว่าการจัดการเรียนการสอนควรเป็นในลักษณะที่
นักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการแต่ละแห่งมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  และน้าประเด็นปัญหามาท้า
รายงานวิจัย   

    2.3.7 ข้อ 5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย ที่ประชุมให้ระบุ
รายวิชาด้วย และให้ปรับข้อความให้ชัดเจนว่าให้นักศึกษาต้องเข้าศึกษาทุกคน  
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   2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
    2.4.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ทบทวน

การพิมพ์ข้อความคุณลักษณะพิเศษก่อนตารางให้สอดคล้องกันกับคุณลักษณะพิเศษท่ีระบุในตาราง  
    2.4.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ เสนอให้ทบทวน
ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ TQF โดยเนื อความของ PLOs ต้องปรากฏชัดเจนว่าสัมพันธ์กับ TQF ที่ระบุ
เครื่องหมาย “” ไว้ ยกตัวอย่างเช่น  

      PLO10 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ที่
ระบุความสัมพันธ์ในด้านที่  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อย่อยที่  4.3 มี
ความสามารถในการเป็นผู้น้าและผู้ตาม ช่วยเหลือ และอ้านวยความสะดวกแก่องค์การและสังคมได้ และข้อ
ย่อยที่ 4.4 มีความรับผิดชอบผลงานของตนเองและงานกลุ่ม สาระส้าคัญในข้อย่อยที่ 4.3 และ 4.4 ยังไม่
ปรากฏชัดเจนใน PLO10 เป็นต้น ทั งนี ให้ทบทวนทุก PLOs อีกครั ง  

    2.4.3 ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ นปีการศึกษา         
ที่ประชุมเสนอให้ปรับการพิมพ์ข้อความแต่ละชั นปีโดยให้ระบุเป็นประเด็น ๆ โดยจัดพิมพ์เป็นย่อหน้าเพ่ือแยก
ประเด็นให้เห็นชัดเจน   

   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 ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ 

AUN-QA เกณฑ ์1,2,3,4,5 และ 10 ให้ครอบคลุม 
    2.5.5  ข้อ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมเกณฑ์ AUN-

QA เกณฑ ์9 ให้ครอบคลุม 
    อนึ่ง เกณฑ์ AUN-QA ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีการปรับจ้านวนเกณฑ์จาก

เดิม 11 ข้อ ปรับเป็น 8 ข้อ ทั งนี จะมีการจัดอบรมในช่วงเดือนมกราคม 2564 
   2.6 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course 
Learning Outcomes : CLOs) ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนเนื อความผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(Course Learning Outcomes : CLOs) ให้สอดคล้องกับ PLOs ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น 
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    2.6.1  PLO10 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 

เสนอให้ทบทวนเนื อความของ CLOs แต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ PLO10 ซึ่งระบุว่ามีจริยธรรม
และจรรยาบรรณ บางรายวิชายังไม่ปรากฏค้าดังกล่าวเช่น รายวิชา 769 212 การจัดการความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยในงานอีเวนต์ 3(3-0-6) 

    2.6.2  PLO13 สามารถเป็นนักการจัดการงานอีเวนต์มืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ เป็น
ผู้มีความรอบรู้ และสามารถปฏิบัติงานในการจัดการงานแสดงนิทรรศการและงานอีเวนต์ เสนอให้ทบทวนการ
ระบ ุCLOs ให้สอดคล้องกับเนื อความ PLO13 อาท ิ

      รายวิชา 761 101 หลักบัญชีเบื องต้น 3(3-0-6) เนื อความของ CLOs ไม่
สอดคล้องกับ PLO13   

      รายวิชา 761 102 เศรษฐศาสตร์เบื องต้น 3(3-0-6) CLO3 ประยุกต์ใช้
หลักการของเศรษฐศาสตร์เบื องต้นกับความรู้ด้านการจัดการธุรกิจอีเวนต์ได้และ รายวิชา 761 202 การเงิน
ธุรกิจ 3(3-0-6) กับ CLO3 ประยุกต์ใช้หลักการด้านการเงินธุรกิจในการจัดการธุรกิจอีเวนต์ได้ ที่ประชุมเสนอให้
เพ่ิมค้าว่า “อย่างสร้างสรรค์” ต่อท้าย CLOs ดังกล่าว 

     2.6.3  PLO14 เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีงานวิจัยทางด้านการจัดการธุรกิจอีเวนต์ ที่ประชุมเสนอ
ให้เพ่ิมค้าว่า “เทคโนโลยี” ในรายวิชาดังต่อไปนี  

 1) รายวิชา 761 301 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) CLO2 : 
วิเคราะห์ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม  

      2) รายวิชา 769 311 การเป็นผู้ประกอบการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์      
3(3-0-6) CLO4 : คิดและวิเคราะห์ข้อมูลในบทบาทผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

      3) รายวิชา 769 321 การสร้างสรรค์และออกแบบงานอีเวนต์  3(3-0-6) 
CLO4 : คิดและวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างสรรค์และออกแบบงานอีเวนต์ในมุมมองผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์ 

        4) รายวิชา 769 326 การด้าเนินงานการให้บริการในงานอีเวนต์ 3(3-0-6) 
CLO4 : คิดและวิเคราะห์ข้อมูลในการด้าเนินงานการให้บริการในงานอีเวนต์ในมุมมองผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์ 

   2.7 ภาคผนวก ซ ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
    2.7.1  รายวิชา 761 203 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 3(3-0-6) 

ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่  3 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกค้าว่า “Marketing” 
เป็น “marketing” 

    2.7.2  รายวิชา 769 113 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานอีเวนต์  (Innovation 
and Technology for Events) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความ
จาก “.....in search of innovation; technology and innovation selection;.....” เป็น “..... innovation 
search; technology and innovation selection;.....” 
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    2.7.3  รายวิชา 769 212 การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยในงานอีเวนต์ 

(Risks and Safety Management in Events) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่  3 ให้
ตรวจสอบการพิมพ์ค้าว่า “study” ต้องเป็นพหูพจน์หรือไม่ 

    2.7.4  รายวิชา 769 213 การวางแผนและการจัดสรรงบประมาณส้าหรับการจัด
งานอีเวนต์ (Planning and Budgeting for Events) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้
ปรับแก้ข้อความจาก “.....financial planning and budgeting method.” เป็น “.....financial planning 
and budgeting methods.”  

    2.7.5  รายวิชา 769 329 การจัดการงานอีเวนต์ขนาดใหญ่  (Mega-events 
Management) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “Meaning, 
history, evolution and types of mega-events, legacies and impacts on economic, society and 
environment, events organizations,.....” เป็น “Meaning, history, evolution and types of mega-
events; legacies and impacts on economic, society and environment; events 
organizations,.....”  

    2.7.6  รายวิชา 769 331 การจัดการงานอีเวนต์ทางการกีฬาอย่างมืออาชีพ 
(Professional Sports Events Management) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ทบทวน
การพิมพ์ข้อความว่า “Sporting events industry” ว่าที่ถูกต้องเป็น “Sport event industry” หรือไม ่

    2.7.7  รายวิชา 769 332 การจัดการงานอีเวนต์ส่วนบุคคล (Personal Event 
Management) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “Principles 
of personal events management, knowledge of culture, tradition, and religious related to 
events of life cycle, customer requirements analysis, events design, planning,. . . . . ”  เ ป็ น 
“ Principles of personal events management; knowledge of culture, tradition, and religion 
related to events of life cycle; customer requirements analysis; events design, planning,.....” 

    2.7.8  รายวิชา 769 333 การจัดการงานอีเวนต์บันเทิง (Entertainment Events 
Management) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก  

      “Concepts of entertainment events, types, forms, characteristics 
and elements of events, stakeholders and business alliances, events planning and implementing, 
publicity and marketing, fan club management, technologies, staffing, events evaluation and 
problems solutions.”   

      เป็น 
         “ Concepts of entertainment events; types, forms, characteristics 

and elements of events; stakeholders and business alliances, events planning and implementing, 
publicity and marketing, fan club management, technologies, staffing, events evaluation and 
problem-solving.”      
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    2.7.9  รายวิชา 769 334 ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Trade 

Shows and Exhibition Business) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์
ข้อความจาก  

      “ Types of trade show and exhibition, elements of exhibition; 
organizer; exhibitors, service providers and contractors, venue selection, exhibition design, lay out 
and booth design, logistics management, staffing, budgeting and financial, sales and marketing, post 
event evaluation.”   

      เป็น 
      “ Types of trade show and exhibition, elements of exhibition, 

organizer; exhibitors, service providers and contractors; venue selection; exhibition design; lay out 
and booth design; logistics management; staffing; budgeting and finance; sales and marketing, post 
event evaluation.” 

    2.7.10 รายวิชา 769 335 โครงการจ้าลองส้าหรับงานอีเวนต์ (Project Simulation 
for Events) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก “.....evaluation for 
the project.” เป็น “.....project evaluation.”  

 อนึ่ งให้ตรวจสอบการใช้ เครื่องหมายจุลภาค (comma) “,” อัฒภาค 
(semicolon) “;” และทวิภาค (colon) “:” ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จุลภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้า  
อัฒภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีจุลภาคแยกภายในกลุ่มค้านั น หรือใช้แทนจุลภาคเพ่ือแยกกลุ่มค้าที่มีขนาด     
ยาวมาก ทวิภาคใช้เพ่ือน้าเข้าสู่กลุ่มค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นล้าดับขั นตอน หรือเป็นกลุ่มย่อย   

  ทั งนี  ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏชื่อรายวิชาและค้าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องสอดคล้องกันด้วย 
  ให้เสนอคณะวิทยาการจัดการพิจารณา และปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรและสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 
         
          นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 
         นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
         นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
         นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


