
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

ครั้งที่ 1/2564 
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุม 414 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams 

…………………………….……………..……… 
 

ผู้เข้าประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์ กรรมการ  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง กรรมการและเลขานุการ 
 3. นางสาวสุภาวดี  เหลืองศรีปกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

4. นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ  เล็กสุขุม ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์  สังข์รักษา กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีวรรณ ผิวนิ่ม กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
   กองบริหารงานวิชาการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 1. รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์  ติงสัญชลี ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 3. อาจารย์ ดร. วิภาช  ภูริชานนท์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 4. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
   กองบริหารงานวิชาการ  
 5. นางสาวประภัสสร  ถวายนิล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
   กองบริหารงานวิชาการ 
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 6. นางสาววิลาวรรณ  พิชัย นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ  
   กองบริหารงานวิชาการ 
 

เปิดประชุมเวลา  13.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในครั้งนี ้
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  1. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 แล้ว  
เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข  
  2. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 แล้ว  
เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไข ดังนี้  
   หน้าที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุม ล าดับที่ 3 จาก “อาจารย์ ดร. กรกฎ  บุญลพ” เป็น “อาจารย์ ดร.   
นฤพล  หวังธงชัยเจริญ” 
  3. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 แล้ว  
เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยไม่มีแก้ไข  
  4. ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 แล้ว 
เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีแก้ไข ดังนี้ 
   ภาคผนวก ซ ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
   1)  หน้า 16 ให้ปรับแก้จาก 
    ข้อ 2.7.2 รายวิชา 769 113 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานอีเวนต์ ( Innovation and 
Technology for Events) 3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก 
“ ..... in search of innovation; technology and innovation selection;.... .”  เป็ น  “ .....search of 
innovation; technology and innovation selection;.....” 
    เป็น 
    ข้อ 2.7.2 รายวิชา 769 113 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานอีเวนต์ ( Innovation and 
Technology for Events) 3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้การพิมพ์ข้อความจาก 
“..... in search of innovation; technology and innovation selection;.....”  เป็ น  “ ..... innovation 
search ; technology and innovation selection;.....” 
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   2) หน้า 17 ให้ปรับแก้จาก 
    ข้อ  2 .7 .7 รายวิชา 769 332 การจัดการงาน อี เวนต์ส่ วนบุ คคล (Personal Event 
Management) 3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 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 religious 
related to events of life cycle; customer requirements analysis; events design, planning,.....” 
    เป็น 
    ข้อ  2 .7 .7 รายวิชา 769 332 การจัดการงาน อี เวนต์ส่ วนบุ คคล (Personal Event 
Management) 3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 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,.....” 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องที่พิจารณา 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 
 4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 
  1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
   1.1 ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ที่ประชุมเสนอให้ขยายความการระบุข้อมูล
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ให้ชัดเจน อาทิ การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในหลักสูตรอย่างไร หรือ      
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีการปรับรายวิชาให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น        
แต่ยังคงยึดมั่นการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีอยู่ เป็นต้น ตามที่ผู้แทนหลักสูตรได้ชี้แจงในที่
ประชุม 
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   1.2 ข้อ 4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
    1.2.1 ข้อย่อยที่ 4.1 ผู้สอนทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ 
การท่องเที่ยว ครู อาจารย์ ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตค าว่า “ผู้สอน ครู และอาจารย์” มีความเดียวกัน ทั้งนี้ เสนอให้
ตัดค าว่า “ครู อาจารย์” ออก  
    1.2.2 ข้อย่อยที่ 4.6 ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า
ข้อความที่ระบุกว้างเกินไป ทั้งนี้ เสนอให้ขยายความให้ชัดเจน โดยอาจยกตัวอย่างประกอบ 
     ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้สอดคล้องกันด้วย 
   1.3 ข้อ 5. การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน ข้อมูลในตาราง
รายการที่ 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา ให้ข้อมูลในรายการเดียวกันอยู่ในหน้าเดียวกัน 
   1.4 ข้อ 12. แนวทางการด าเนินการของหลักสูตรให้สามารถพัฒนาระดับ rankings ใน
ระดับนานาชาติ เช่น QS World University Rankings เป็นต้น (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) ย่อหน้าที่ 
2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขณะนี้หลักสูตรก าลังรอนโยบายระดับมหาวิทยาลัยที่จะสามารถพัฒนาระดับ 
rankings ในระดับนานาชาติ” เป็น “ขณะนี้หลักสูตรก าลังด าเนินการตามนโยบายระดับมหาวิทยาลัยที่จะ
สามารถพัฒนาระดับ rankings ในระดับนานาชาติ”  
  2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
   2.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
    2.1.1 ข้อย่อยที่ 8.1 ผู้สอนทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ 
การท่องเที่ยว ครู อาจารย์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับการปรับแก้ในบทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร 
    2.1.2 ข้อย่อยที่ 8.6 ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับ  
การปรับแก้ในบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
   2.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
    2.2.1 ข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 
     “1. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจศิลปกรรมในประเทศไทย
และประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
     2. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตสามารถจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเพ่ือการประยุกต์พัฒนา ทั้งในสาขาวิชาชีพ และวิชาการ  
     3. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตมีจิตส านึกที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ” 
     เป็น 
     “1. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจศิลปกรรมในประเทศไทย
และประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
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     2. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเพ่ือการประยุกต์พัฒนา ทั้งในสาขาวิชาชีพ และวิชาการ  
     3. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีจิตส านึกที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ” 
    2.2.2 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) PLOs PLO4 สามารถประเมินค่าหลักฐาน และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะได้ ตารางช่อง Cognitive Domain (Knowledge) ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนว่าควรระบุเครื่องหมาย “√” 
ในระดับ “E” ด้วยหรือไม่  
     อนึ่ง ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าในเนื้อความของ PLOs ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่า
สัมพันธ์กับ TQF ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    2.2.3 ข้อ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตารางช่องวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เสนอให้ปรับแก้
ข้อความจาก 
     “1. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจศิลปกรรมในประเทศไทย
และประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
     2. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตสามารถจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเพ่ือการประยุกต์พัฒนา ทั้งในสาขาวิชาชีพ และวิชาการ  
     3. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตมีจิตส านึกที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ” 
     เป็น 
     “1. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจศิลปกรรมในประเทศไทย
และประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
     2. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเพ่ือการประยุกต์พัฒนา ทั้งในสาขาวิชาชีพ และวิชาการ  
     3. เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตที่มีจิตส านึกที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ” 
    2.2.4 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล าดับ
ที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐาน AUN-QA ก าหนดเพ่ือ
รองรับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ภายในระยะเวลา 5 ปี” เป็น “ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับมาตรฐาน AUN-QA ก าหนดเพ่ือรองรับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ภายใน
ระยะเวลา 2 - 5 ปี” 
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   2.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
    2.3.1 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมการระบุคุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา โดยแยกเป็นแผน ก  แบบ ก 2 และแผน ข ให้ชัดเจน 
    2.3.2 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน 
     2.3.2.1 ข้อ 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) ตารางช่องรวม
รายรับ ปีงบประมาณ 2564 ให้ตรวจสอบจ านวนตัวเลข “2,523,023.54” ว่าที่ถูกต้องเป็น “2,523,023” 
หรือไม ่
     2.3.2.2 ข้อ 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) ตารางช่องจ านวน
นักศึกษา ปีงบประมาณ 2564 – 2568 ให้ตรวจสอบจ านวนที่ระบุซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในข้อ 2.5 
แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ทั้งนี้ หากปรับแก้จ านวนนักศึกษา ให้ปรับแก้ในตาราง
ช่องค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาให้สอดคล้องกันด้วย 
    2.3.3 ข้อ 2.7 ระบบการศึกษา ข้อย่อยที่ 4  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นสื่อหลัก (E-learning) ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าหลักสูตรได้มีการเรียนการสอนแบบ E-learning เป็นหลัก
หรือไม่ ทั้งนี้ หากมีการเรียนการสอนแบบ E-learning เป็นบางรายวิชา เสนอให้ตัดการระบุเครื่องหมาย “√” 
ออก 
    2.3.4 ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
     2.3.4.1 รายวิชา 317 630 สัมมนาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย  
(Seminar on Modern Art in Thailand) 3(3-0-6) และรายวิชา 317 631 สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในประเทศ
ไทย (Seminar on Contemporary Art in Thailand) 3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอว่าควรยุบรวมเป็นรายวิชา
เดียวกันหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายวิชา 317 516 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 
(Modern and Contemporary Art in Thailand) 3(3-0-6)  
     2.3.4.2 รายวิชา 317 642 วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีค่าเทียบเท่า 12 
หน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก “เลือกวิจัยในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา” เป็น “เลือกวิจัยในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา” 
    2.3.5 ข้อ 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย ข้อ 5.2 มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ให้ปรับแก้เนื้อความของ PLOs ที่ระบุให้สอดคล้องกับที่ปรากฏในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
   2.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
    2.4.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
     2.4.1.1 ให้ปรับแก้ข้อความที่ระบุก่อนตาราง และข้อความในตารางให้
สอดคล้องกัน และข้อความก่อนตาราง บรรทัดที่ 4 ให้ปรับแก้ค าท่ีพิมพ์ผิดจาก “สามาร” เป็น “สามารถ” 
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     2.4.1.2 ตารางช่อ งกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ล าดับที่  1            
ให้ปรับแก้ข้อความจาก “1. การเชิญอาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยประวัติศาสตร์ศิลปะมาให้
ความรู้เกี่ยวกับสามารถค้นคว้า .....” เป็น “1. การเชิญอาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยประวัติศาสตร์
ศิลปะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการค้นคว้า .....” ล าดับที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “2. การเชิญอาจารย์พิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยประวัติศาสตร์ศิลปะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสามารถค้นคว้า  .....” เป็น “2. การเชิญ
อาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยประวัติศาสตร์ศิลปะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการค้นคว้า .....” และล าดับ
ที่ 3 ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดในกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ข้อย่อยที่ 2 จาก “เวทีประชุมวิชากา” เป็น 
“เวทีประชุมวิชาการ” 
   2.4.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนและปรับแก้ 
ดังนี้ 
    2.4.2.1 PLO1 สามารถอธิบายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะขั้นสูง
ได้ ให้ปรับแก้เป็น “PLO1 สามารถอธิบายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะได้” และ PLO4 สามารถ
ประเมินค่าหลักฐาน และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะขั้นสูงได้  ให้ปรับแก้เป็น 
“PLO4 สามารถประเมินค่าหลักฐาน และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะได้ ” ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับที่ระบุในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
    2.4.2.2 ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการระบุความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ 
TQF ทั้งหมดในภาพรวมอีกครั้ง ทั้งนี้  ในบาง PLOs เนื้อความไม่สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ TQF ที่ระบุ
เครื่องหมาย “√” ไว้ อาทิ  
     PLO2 สามารถถ่ายทอดหรือน าเสนอความรู้ โดยเลือกใช้วิธีการ
หรือเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เสนอให้ทบทวนเนื้อความใน PLOs ซึ่งไม่ปรากฏชัดเจนว่าสัมพันธ์กับด้านที่ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อย่อยที่ 1 ทั้งนี้ เสนอให้ปรับแก้เนื้อความของ 
PLOs ให้ชัดเจน 
     PLO3 สามารถค้นคว้า และเลือกใช้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะและสาขาท่ีเกี่ยวข้องได้ และ PLO4 สามารถประเมินค่าหลักฐาน และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะได้ เสนอให้ทบทวนเนื้อความใน PLOs ซึ่งไม่ปรากฏชัดเจนว่าสัมพันธ์กับด้านที่ 1. 
คุณธรรม จริยธรรม ข้อย่อยท่ี 1 และ 2 ทั้งนี้ เสนอให้ปรับแก้เนื้อความของ PLOs ให้ชัดเจน  
     ทั้งนี้ ให้ทบทวนอีกครั้งในภาพรวม หาก PLOs มีเนื้อหาสาระที่ไม่
ครอบคลุม TQF ทั้ง 5 ด้านตามที่ระบุไว้ สามารถปรับเพ่ิม PLOs ได้ เพ่ือให้ PLOs ครอบคลุม TQF ครบทั้ง    
5 ด้าน 
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     อนึ่ง เมื่อปรับแก้ PLOs แล้ว ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏในหมวด
ที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : 
PLOs) กบัผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) ให้สอดคล้องกัน
ด้วย 
 2.4.3 หน้า 35 หัวข้อ บรรทัดแรก ให้ตัดข้อความว่า “หมวดวิชาเฉพาะ” ออก 
และข้อ 2. ความรู้ ให้ปรับแก้เป็น “2. ด้านความรู้” 
 2.4.4 ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ตารางช่องความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ข้อย่อยที่ 2. ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์
ผิดจาก “ประวัติศาสตศิลปะ” เป็น “ประวัติศาสตรศ์ิลปะ”  
   2.5 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร  
    2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 2 – 3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก 
“..... พร้อมทั้ งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง .....” เป็น “..... พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า        
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง .....” 
    2.5.2 แผน ข บรรทัดที่ 3 - 4 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... พร้อมทั้งเสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้ น
แต่งตั้ง .....” เป็น “..... พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง .....” 
   2.6 หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย์  ข้อ 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่
คณาจารย์ ข้อ 2.1 การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ข้อย่อยที่ 2. ให้ปรับแก้ข้อความ
จาก “2. เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล” เป็น “2. เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน       
การสอนและการวัดและประเมินผล” 
   2.7 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 3. นักศึกษา ข้อ 3.2 การควบคุม    
การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว ข้อย่อยที่ 1. ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “ผลการศีกษา” เป็น 
“ผลการศึกษา” 
   2.8 หน้า 53 ภาคผนวก ภาคผนวก (ค) 2. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)          
ให้ปรับแก้การระบุชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ” 
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   2.9 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    2.9.1 อาจารย์ล าดับที่ 4 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รายการแรก ให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์จาก “..... วันที่ 28 กันยายน 2561” เป็น “..... เผยแพร่ผลงานเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561” 
    2.9.2 อาจารย์ล าดับที่ 7 บทความทางวิชาการ รายการที่ 2 ให้ปรับแก้รูปแบบ
การพิมพ์ฐานข้อมูลจาก “TCI 1” เป็น “(TCI 1)” และรายการที่ 5 ให้ตรวจสอบว่าเป็นวารสารหรือไม่ หากเป็น
วารสารให้เพิ่มการระบุฐานข้อมูลของวารสารด้วย 
   2.10  ภาคผนวก ค  
    2.10.1 หน้า 96 ข้อ 2. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ให้ปรับแก้การระบุ
ชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ” 
    2.10.2 หน้า 98 ภาคผนวก ค – 2 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)           
ให้ปรับแก้การระบุชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ” 
    2.10.3 หน้า 100 ภาคผนวก ค – 3 รายงานการประเมินหลักสูตร ย่อหน้าที่ 3 
บรรทัดแรก ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “หลักสูตรศิลปศาสตรหาบัณฑิต” เป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต” 
   2.11 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ปรับปรุง  
    2.11.1 หน้า 105 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ปรับปรุง ข้อ 1. โครงสร้างหลักสูตร ตารางช่องหมวดวิชา แผน ข ให้ปรับแก้ข้อความจาก “หมวดวิชาเลือก” 
เป็น “วิชาเลือก” 
    2.11.2 หน้า 109 ตารางช่องหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 รายวิชา 317 518    
การฝึกภาคสนาม (Field Work) 3(1-6-2) ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบและปรับแก้การระบุจ านวนตัวเลขใน
วงเล็บหลังหน่วยกิตให้ถูกต้อง ทั้งนี้ สามารถระบุเป็น “ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง” ได้ ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของ
หลักสูตรและคณะวิชา 
    2.11.3 หน้า 112 – 116 ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดใหม่   
ในบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ด้วย อาทิ รายวิชาสัมมนาศิลปะสมัยต่าง ๆ 
เช่น รายวิชา 317 621 สัมมนาศิลปะทวารวดี รายวิชา 317 622 สัมมนาศิลปะศรีวิชัย และรายวิชา 317 623 
สัมมนาศิลปะเขมรในประเทศไทย เป็นต้น 
    2.11.4 หน้า 122 ข้อ 2.3 รายวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ : การ
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  ตารางช่องการเปลี่ยนแปลง ให้ปรับแก้ข้อความที่ พิมพ์
คลาดเคลื่อนจาก “เปลี่ยนแปลงอธิบายรายวิชา” เป็น “เปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา” 
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   2.12 ภาคผนวก ช ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
    2.12.1 ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษใน
ภาพรวมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษอีกครั้ง ทั้งนี้ ให้ยกเว้นข้อความว่า “Seminar 
and discussion on …..” ไม่ต้องเติม “s” 
    2.12.2 รายวิชา 317 516 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย (Modern 
and Contemporary Art in Thailand) 3(3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษข้อความว่า “..... in the 
late 19th century A.D. to the modern and contemporary art.” ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าไม่สอดคล้อง
กับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ เสนอให้ปรับแก้ให้สอดคล้องกัน 
    2.12.3 รายวิชาดังต่อไปนี้  ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษจาก “Seminar and Discussion on …..” เป็น “Seminar and discussion on …..” 
     317 621 สัมมนาศิลปะทวารวดี (Seminar on Dvaravati Art) 3(3-0-6) 
     317 622 สัมมนาศิลปะศรีวิชัย (Seminar on Srivijaya Art) 3(3-0-6) 
     317 623 สัมมนาศิลปะเขมรในประเทศไทย (Seminar on Khmer Art in 
Thailand) 3(3-0-6) 
     317 624 สัมมนาศิลปะล้านนา (Seminar on Lanna Art)  3(3-0-6) 
     317 625 สัมมนาศิลปะสุโขทัย (Seminar on Sukhothai Art) 3(3-0-6) 
     317 626 สัมมนาศิลปะอยุธยา (Seminar on Ayutthaya Art) 3(3-0-6) 
     317 627 สัมมนาศิลปะรัตนโกสินทร์ (Seminar on Rattanakosin Art) 
3(3-0-6) 
     317 628 สัมมนาศิลปะล้านช้าง (Seminar on Lanchang Art) 3(3-0-6) 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรและสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงอยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 
  1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
   1.1 ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  ที่ประชุมเสนอให้ เพ่ิมข้อมูลรายวิชา           
การฝึกภาคสนาม ที่เป็นรายวิชาใหม่ในหลักสูตร และให้ขยายความการระบุข้อมูลนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
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ให้ชัดเจน อาทิ การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในหลักสูตรอย่างไร หรือการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีการปรับรายวิชาให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงยึดมั่นการเรียนรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีอยู่ เป็นต้น ตามท่ีผู้แทนหลักสูตรได้ชี้แจงในที่ประชุม 
   1.2 ข้อ 4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ข้อย่อยที่ 4.1 อาจารย์
ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ให้ปรับแก้เป็น “ผู้สอน
ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม” 
   1.3 ข้อ 7. ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบัน ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย         
ที่ประชุมเสนอให้ตัดข้อความว่า “อย่างไรก็ตาม หลักสูตรไม่ได้มีความร่วมมือกับสถาบันทั้งภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยในลักษณะของการให้ปริญญาหรือการเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม” ออก โดยให้ระบุ
เป็นข้อมูลในลักษณะหลักสูตรฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือมาร่วมสอบ
วิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา เป็นต้น  
   1.4 ข้อ 12. แนวทางการด าเนินการของหลักสูตรให้สามารถพัฒนาระดับ rankings ใน
ระดับนานาชาติ เช่น QS World University Rankings เป็นต้น (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) ย่อหน้าที่ 
2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ขณะนี้หลักสูตรก าลังรอนโยบายระดับมหาวิทยาลัยที่จะสามารถพัฒนาระดับ 
rankings ในระดับนานาชาติ” เป็น “ขณะนี้หลักสูตรก าลังด าเนินการตามนโยบายระดับมหาวิทยาลัยที่จะ
สามารถพัฒนาระดับ rankings ในระดับนานาชาติ”  
  2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
   2.1 สารบัญ ภาคผนวก (ค) 1. ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวน
นักศึกษาที่ เข้าศึกษาจริงและส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ให้ปรับแก้เป็น “1. ตารางเปรียบเทียบแผนการรับ
นักศึกษากับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี .....” 
   2.2 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา     
ข้อย่อยที่ 8.1 อาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม            
ให้ปรับแก้เป็น “ผู้สอนทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม”  
   2.3 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
    2.3.1 ข้อ 1.2 ความส าคัญ ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 3 ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก 
“(Interlect)” เป็น “(Intellect)” 
    2.3.2 ข้อ 1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เสนอให้ปรับแก้ข้อความจาก 
     “1. เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจศิลปกรรมในประเทศไทย
และประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะขั้นสูง 
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     2. เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตสามารถจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และวิจัยขั้นสูงเพ่ือการประยุกต์พัฒนา ทั้งในสาขาวิชาชีพ และ
วิชาการ  
     3. เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตมีจิตส านึกที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ” 
     เป็น 
     “1. เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจศิลปกรรมในประเทศไทย
และประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะขั้นสูง 
     2. เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตที่สามารถจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และวิจัยขั้นสูงเพ่ือการประยุกต์พัฒนา ทั้งในสาขาวิชาชีพ และ
วิชาการ  
     3. เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีจิตส านึกที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ” 
    2.3.3 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) PLOs PLO4 สามารถประเมินค่าหลักฐาน และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะขั้นสู งได้  ตารางช่อง Cognitive Domain (Knowledge) ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนว่าควรระบุ
เครื่องหมาย “√” ในระดับ “E” ด้วยหรือไม่  
     อนึ่ง ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าในเนื้อความของ PLOs ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่า
สัมพันธ์กับ TQF ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    2.3.4 ข้อ 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตารางช่องวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เสนอให้ปรับแก้
ข้อความจาก 
 
     “1. เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจศิลปกรรมในประเทศไทย
และประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะขั้นสูง 
     2. เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตสามารถจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และวิจัยขั้นสูงเพ่ือการประยุกต์พัฒนา ทั้งในสาขาวิชาชีพ และ
วิชาการ  
     3. เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตมีจิตส านึกที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ” 
     เป็น 
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     “1. เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจศิลปกรรมในประเทศไทย
และประเทศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามหลักการของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะขั้นสูง 
     2. เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตที่สามารถจัดระเบียบความรู้ความเข้าใจด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และวิจัยขั้นสูงเพ่ือการประยุกต์พัฒนา ทั้งในสาขาวิชาชีพ และ
วิชาการ  
     3. เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีจิตส านึกที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ” 
    2.3.5 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ตารางช่องแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ล าดับ
ที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐาน AUN-QA ก าหนดเพ่ือ
รองรับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ทุก 5 ปี” เป็น “ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับมาตรฐาน AUN-QA ก าหนดเพ่ือรองรับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ทุก 2 - 5 ปี” 
   2.4 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
    2.4.1 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมการระบุคุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา โดยแยกเป็นแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ให้ชัดเจน โดยน าข้อความเงื่อนไขในหน้า 12 หัวข้อ 3.1.2 
โครงสร้างหลักสูตร มาระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โดยอาจเพ่ิมการระบุข้อความหรือโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่อท้ายไว้ด้วย 
    2.4.2 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ข้อย่อยที่ 
2.5.2 แบบ 2.1 ตารางช่องรวม ปี 2565 ที่ระบุจ านวนไว้เป็น “3” ที่ถูกต้องเป็น “6” หรือไม่ 
    2.4.3 ข้อ 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) ตารางช่องจ านวนนักศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 – 2568 ให้ตรวจสอบจ านวนที่ระบุซึ่งไม่สอดคล้องกับที่ปรากฏในข้อ 2.5 แผนการรับ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ทั้งนี้ หากปรับแก้จ านวนนักศึกษา ให้ปรับแก้ในตารางช่อง
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาให้สอดคล้องกันด้วย 
    2.4.4 ข้อ 2.7 ระบบการศึกษา ข้อย่อยที่ 4  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นสื่อหลัก (E-learning) ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าหลักสูตรได้มีการเรียนการสอนแบบ E-learning เป็นหลัก
หรือไม่ ทั้งนี้ หากมีการเรียนการสอนแบบ E-learning เป็นบางรายวิชา เสนอให้ตัดการระบุเครื่องหมาย “√” 
ออก 
    2.4.5 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา (1) แบบ 1.1 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        
ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ค าว่า “รวมจ านวน 12” เป็นอักษรตัวหนา 
    2.4.6 ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
     2.4.6.1 รายวิชา 317 517 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะ
(Research Methodology in Art History) 3(3-0-6) ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าค าอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้อง
กับหลักสูตรระดับปริญญาโท ทั้งนี้ ให้ปรับแก้การระบุค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับระดับปริญญาโท 
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     2.4.6.2 รายวิชา 317 630 สัมมนาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย  
(Seminar on Modern Art in Thailand) 3(3-0-6) และรายวิชา 317 631 สัมมนาศิลปะร่วมสมัยในประเทศ
ไทย (Seminar on Contemporary Art in Thailand) 3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอว่าควรยุบรวมเป็นรายวิชา
เดียวกันหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายวิชา 317 516 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 
(Modern and Contemporary Art in Thailand) 3(3-0-6)  
    2.4.6 ข้อ 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย ข้อ 5.2 มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ให้ปรับแก้เนื้อความของ PLOs ที่ระบุให้สอดคล้องกับที่ปรากฏในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
    2.4.7 ข้อ 5.6 กระบวนการประเมินผล ให้เพ่ิมข้อย่อยที่ (3) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรระดับปริญญาโทเป็น “(3) มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ
น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” 
   2.5 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
    2.5.1 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
     2.5.1 ให้ปรับแก้ข้อความที่ระบุก่อนตาราง และข้อความในตาราง       
ให้สอดคล้องกัน และข้อความก่อนตาราง บรรทัดที่ 4 ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “สามาร” เป็น “สามารถ” 
     2.5.2 ตารางช่องกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ล าดับที่  3            
ให้ปรับแก้ค าที่พิมพ์ผิดจาก “เวทีประชุมวิชากา” เป็น “เวทีประชุมวิชาการ” 
   2.5.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนการระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ TQF ทั้งหมดในภาพรวมอีกครั้ง ทั้งนี้ ในบาง PLOs เนื้อความไม่สอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับ TQF ที่ระบุเครื่องหมาย “√” อาทิ  
    PLO2 สามารถถ่ายทอดหรือน าเสนอความรู้ โดยเลือกใช้วิธีการหรือ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เสนอให้ทบทวนเนื้อความ PLOs ซึ่งไม่ปรากฏชัดเจนว่าสัมพันธ์กับด้านที่           
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อย่อยที่ 1 ทั้งนี้ เสนอให้ปรับแก้เนื้อความของ 
PLOs ให้ชัดเจน 
    PLO3 สามารถค้นคว้า และเลือกใช้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและ
สาขาที่ เกี่ยวข้องได้  และ PLO4 สามารถประเมินค่าหลักฐาน และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะขั้นสูงได้ เสนอให้ทบทวนเนื้อความ PLOs ซึ่งไม่ปรากฏชัดเจนว่าสัมพันธ์กับด้านที่           
1. คุณธรรม จริยธรรม ข้อย่อยท่ี 1 และ 2 ทั้งนี้ เสนอให้ปรับแก้เนื้อความของ PLOs ให้ชัดเจน  
    ทั้ งนี้  ให้ ทบทวน อีกครั้ ง ในภาพรวม หาก PLOs มี เนื้ อห าสาระที่               
ไม่ครอบคลุม TQF ทั้ง 5 ด้านตามที่ระบุไว้ สามารถปรับเพ่ิม PLOs ได้ เพ่ือให้ PLOs ครอบคลุม TQF ครบทั้ง 
5 ด้าน 
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    อนึ่ง เมื่อปรับแก้ PLOs แล้ว ให้ปรับแก้ทุกแห่งที่ปรากฏในหมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : 
PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) ให้สอดคล้องกัน
ด้วย 
 2.5.3 หน้า 35 หัวข้อ บรรทัดแรก ให้ตัดข้อความว่า “หมวดวิชาเฉพาะ” ออก 
และข้อ 2. ความรู้ ให้ปรับแก้เป็น “2. ด้านความรู้” 
   2.6 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร  
    2.6.1 แบบ 1 ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 2 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “..... และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  .....” เป็น “..... และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง .....” 
    2.6.2 แบบ 2 ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 2 - 3 ให้ปรับแก้ข้อความจาก “.....และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง .....” เป็น “.....และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง .....” 
   2.7 หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย์  ข้อ 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่
คณาจารย์ ข้อ 2.1 การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ข้อย่อยที่ 2. ให้ปรับแก้ข้อความ
จาก “2. เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล” เป็น “2. เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน       
การสอนและการวัดและประเมินผล” 
   2.8 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    2.8.1 อาจารย์ล าดับที่  4 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รายการแรก ให้ปรับแก้
รูปแบบการพิมพ์จาก “..... วันที่ 28 กันยายน 2561” เป็น “..... เผยแพร่ผลงานเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561” 
    2.8.2 อาจารย์ล าดับที่ 7 บทความทางวิชาการ รายการที่ 2 ให้ปรับแก้รูปแบบ
การพิมพ์ฐานข้อมูลจาก “TCI 1” เป็น “(TCI 1)” และรายการที่ 5 ให้ตรวจสอบว่าเป็นวารสารหรือไม่ หากเป็น
วารสารให้เพิ่มการระบุฐานข้อมูลของวารสารด้วย 
   2.9 หน้า 97 ภาคผนวก ค ข้อ 2. ตารางรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี-บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ให้ตัด
การระบุเครื่องหมาย “-” (ขีด) ออก 
   2.10 ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ปรับปรุง  
    2.10.1 หน้า 113 ตารางช่องหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 รายวิชา 317 518    
การฝึกภาคสนาม (Field Work) 3(1-6-2) ที่ประชุมเสนอให้ตรวจสอบและปรับแก้การระบุจ านวนตัวเลขใน
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วงเล็บหลังหน่วยกิตให้ถูกต้อง ทั้งนี้ สามารถระบุเป็น “ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง” ได้ ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของ
หลักสูตรและคณะวิชา 
    2.10.2 หน้า 113 – 120 ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดใหม่   
ในบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อ 3. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ด้วย อาทิ รายวิชา 317 517 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ รายวิชา 317 518 การฝึกภาคสนาม รายวิชา 317 512 ศิลปะเอเชียตะวันออก 
รายวิชา 317 516 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย และรายวิชาสัมมนาศิลปะสมัยต่าง ๆ เช่น 
รายวิชา 317 621 สัมมนาศิลปะทวารวดี รายวิชา 317 622 สัมมนาศิลปะศรีวิชัย และรายวิชา 317 623 
สัมมนาศิลปะเขมรในประเทศไทย เป็นต้น 
   2.11 ภาคผนวก ช ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
    2.11.1 ที่ประชุมเสนอให้ทบทวนปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของ
รายวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาเอกให้สอดคล้องกับการแก้ไขในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ด้วย ทั้งนี้  ให้ยกเว้นข้อความว่า “Seminar and 
discussion on …..” ไม่ต้องเติม “s” 
    2.11.2 รายวิชา 317 517 ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะ (Research 
Methodology in Art History) 3(3-0-6) ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าค าอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้องกับหลักสูตร
ระดับปริญญาโท 
    2.11.3 รายวิชา 318 711 สัมมนาทฤษฎีทางประวัติศาสตร์ศิลปะ 1 (Seminar on 
Theory of Art History I) 3(3-0-6)  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้เป็น “Seminar on Theories 
of Art History I” และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “Art history research theories 
with emphasis on data and evidence analysis, concepts and the methodology development
.” เป็น “Seminar and discussion on art history research theories with emphasis on data and 
evidence analysis for the development of concepts and research methodology in art 
history.” 
    2.11.4 รายวิชา 318 712 สัมมนาทฤษฎีทางประวัติศาสตร์ศิลปะ 2 (Seminar on 
Theory of Art History II) 3(3-0-6) ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้เป็น “Seminar on Theories 
of Art History II” และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “Literature reviews on the 
researches of art history for creating the thesis proposal.”  เป็ น  “Seminar and discussion on 
the literature review of art history researches for the development of a thesis proposal in art 
history.” 
    2.11.5 รายวิชา  318 72  สัมมนาวิทยานิพนธ์  1  (Seminar on Doctoral 
Dissertation I) 3(3-0-6) ให้ปรับแก้รหัสรายวิชาเป็น “318 721” 
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    2.11.6 รายวิชา 318 721 สัมมนาวิทยานิพนธ์  1 (Seminar on Doctoral 
Dissertation I) 3 (3 -0 -6) และรายวิช า 318  722  สั มมน าวิทยานิ พนธ์  2  (Seminar on Doctoral 
Dissertation II) 3(3-0-6) ที่ประชุมเสนอให้ขยายความค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรและสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 

 

           นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 

           นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 

           นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 

           นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

           นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย 

           ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
  

 


