
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

ครั้งที่  3/2553 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 
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20.  ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 

1.   ประธานสภาพนักงาน  

2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  

5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย ์  

6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์   

 

เริ่มประชุมเวลา  13.50 น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม แล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 

   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

1.  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

  สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติอนุมัติการ

ปรับปรุงหลักสูตร และให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบต่อไป จ านวน 2 หลักสูตรดังนี้ 

  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

   2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

 

2.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือในการก ากับดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือที่ ศธ 0509.6(2.3)/546 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งถึงนายก

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อขอความร่วมมือในการก ากับดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการมีสาระส าคัญว่า หลังจากที่กฎหมายได้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการให้แก่สภา

สถาบันอุดมศึกษาแล้ว ท าให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถจัดการศึกษา

ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดได้เป็นอย่างดี แต่ยังมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งทั้งของรัฐและ

เอกชนยังจัดการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่เข้าศึกษา  อาทิ 

บางสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาโดยที่สภาสถาบันอุดมศึกษายังไม่ได้อนุมัติหลักสูตร  บางสถาบันอุดมศึกษาจัด

การศึกษานอกสถานที่ตั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์   บางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการเรียนการสอน ทั้งๆ ที่ยัง

ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  บางสถาบัน อุดมศึกษาน าชื่ออาจารย์มาโฆษณา 

โดยอาจารย์ผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร บางสถาบันอุดมศึกษาโฆษณาด้วยข้อความเกินความจริงให้ประชาชน

หลงเชื่อ ซึ่งการกระท าดังกล่าวท าให้ประชาชนผู้รับการศึกษาได้รับความเดือดร้อน  เพราะไม่สามารถน าคุณวุฒิที่ได้ไป

ใช้ประโยชน์การแสดงวิทยฐานะได้ ทั้งๆ ที่ได้เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาไปแล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้รับเรื่อง

ร้องเรียนจากการกระท าดังกล่าวอยู่เนืองๆ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก 

 กระทรวงศึกษาธิการจึงขอความร่วมมือสภาสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

กรุณาควบคุมดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการโดยเคร่งครัด หากหลักสูตรหรือ

สาขาวิชาใดจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการขอให้ด าเนินการปรับปรุงโดยเร็วก่อนที่จะ

อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา หากไม่สามารถปรับปรุงการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการได้ ขอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาชะลอหรือยุติการจัดการศึกษาในหลักสูตรหรือสาขาวิชา

ดังกล่าวเสีย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรหรือ

สาขาวิชาดังกล่าวต่อไป 
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 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 

พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปพิจารณา

ออกมาตรการในการก ากับดูแลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ให้ เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวแล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป    

 

3. แนวปฏบิัติในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   ปีการศึกษา 2553 

ตามที่คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ได้มีการ

หารือเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษา

เลือกสมัครเพียง 1 โครงการ แต่ปรากฏว่ามีนักเรียนบางรายเลือกสมัครหลายโครงการนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง

ดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า ควรมีข้อก าหนดในการรับสมัครให้ชัดเจน และมีระบบการตรวจสอบการสมัครให้เป็นไป

ตามข้อก าหนด โดยขอให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งความเห็นของคณะกรรมการบริหารและประสานงานให้

ส านักทะเบียนและประมวลผลทราบ เพื่อพิจารณาก าหนดเงื่อนไขในการรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษครั้งต่อไป 

นั้น 

บัดนี้ ส านักทะเบียนและประมวลผลแจ้งว่า ได้มีการจัดประชุมร่วมกับคณะที่มีการรับนักศึกษาภาคพิเศษ คือ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ 

สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อพิจารณากรณีที่มีนักเรียนบางรายเลือกสมัครเข้าศึกษาใน

หลักสูตรภาคพิเศษหลายคณะ ซึ่งเมื่อผ่านการสอบข้อเขียน/คัดเลือกแล้ว จะเข้าสัมภาษณ์ในหลายคณะแล้วจึงแจง้

สละสิทธ์ิ ท าให้คณะที่นักเรียนสละสิทธิ์รับนักศึกษาได้ไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่คณะก าหนดไว้ โดยที่ประชุมได้พิจารณา

ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ และหาแนวทางในการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศกึษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 

2553 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

 

  ที่ประชุมรับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2553  

 ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2553 ตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม  

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  เห็นควรให้ปรับแก้ไขรายงานการประชุม  ดังนี ้

1. อ.เฉลิมพล   คงจิตต์  แทนรองคณบดีวิทยาลัยศลิปะ ส่ือ และเทคโนโลยี  เป็นผูม้าประชุม 

2. ผศ.กันต์  พูนพิพัฒน์  อาจารย์ประจ าคณะวิจิตรศิลป์  เป็นผู้เข้าร่วมประชุม  
 เมื่อแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมมีตริับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง   

 3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

 

 ที่ประชุมเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ โดยให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป    

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ  -  ไม่มี 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
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5.1  คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะวิ จิ ตรศิลป์ ขอปรับปรุ งกระบวนวิ ชา  จ านวน 4 กระบวนวิ ชา โดยขอให้มีผลบั งคับใช้ตั้ งแต่ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) TART 320  LANNA ENVIRONMENT AND CULTURE              

  1.  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต  

   จากเดิม 3(3/3-0/0) 

   เปลี่ยนเป็น 3(3-0-6) 

2. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม Pre: TART 201 

  เปลี่ยนเป็น Pre: None 

2) TART 334     ANALYSIS OF COMPOSITION IN THAI PAINTING        

 1. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต  

  จากเดิม 3(2/2-1/2) 

  เปลี่ยนเป็น 3(2-2-5) 

 2.  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม Pre: TART 232 

  เปลี่ยนเป็น Pre: None 

3) TART 480 THAI FLORAL ORNAMENTAL ARRANGEMENT AND     

                  ART OF FRUIT CARVING                     

 1.  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต  

  จากเดิม 3(2/2-1/2) 

  เปลี่ยนเป็น 3(2-2-5) 

 2.  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

  จากเดิม Pre: TART 301 and TART 302 

  เปลี่ยนเป็น Pre: None 

4) DESN 433 PAPER CRAFT DESIGN         

 1.  เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนหน่วยกิต  

  จากเดิม 3(2/2-1/2) 

  เปลี่ยนเป็น 3(2-2-5) 
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2. เปล่ียนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

 จากเดิม Pre: CART 113 

 เปลี่ยนเป็น Pre: None 

 กระบวนวิ ช าดั งกล่ าวได้ ผ่ านความ เห็นชอบของคณะกรรมการบริ ห ารประจ าคณะวิ จิ ต รศิ ลป์ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา TART 320, 334, 480  และ  DESN 433   

ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป    

 ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมขอความร่วมมือทุกคณะด าเนินการปรับแก้ไขข้อมูลหลักสูตรและกระบวนวิชา      

ในระบบ CMU-MIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

 

5.2   เรื่อง  คณะวิจิตรศิลป์ขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและ 

 การออกแบบสื่อ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

 1. เปิดกระบวนวิชาใหม่ 

 คณะวิจิตรศิลป์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ านวน 30 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) MAAD 100   ANALYSIS IN VISUAL CULTURE                                    3(2-2-5) 

  Pre:   None 

 2) MAAD 101  EXPERIMENTAL DIGITAL PHOTOGRAPHY ARTS 3(1-4-4) 

    Pre:   None 

 3) MAAD 102  EXPERIMENTAL IMAGE  3(1-4-4) 

    Pre:   None 

 4) MAAD 103  MEDIA ARTS AND CULTURAL STUDY  3(3-0-6) 

              Pre:   None 

 5) MAAD 104  EXPERIMENTAL VIDEO  3(1-4-4) 

    Pre:   None 

6) MAAD 105  EXPERIMENTAL NEW MEDIA                3(1-4-4) 

  Pre:   None 

 7) MAAD 106  MEDIA ARTS HISTORY  3(3-0-6) 

    Pre:   None 

8) MAAD 201  EXPERIMENTAL WEB DESIGN              3(1-4-4) 

  Pre:   None 

 9) MAAD 202  EXPERIMENTAL DIGITAL STILL AND MOTION IMAGES 3(1-4-4) 

    Pre:   None 

 10) MAAD 203 INTEGRATED HISTORY OF ARTS AND DESIGN               3(3-0-6) 

    Pre:   None 

11). MAAD 204 EXPERIMENTAL DIGITAL SOUND       3(1-6-2) 

Pre:   None  

 



 

-6- 

12) MAAD 205  NEW MEDIA STUDIES             3(3-0-6) 

Pre:   None  

13) MAAD 211 VIDEO ARTS             3(1-4-4) 

Pre:   MAAD 104   

14) MAAD 212  INTERNET  ARTS      3(1-4-4) 

 Pre :  MAAD 105  

15) MAAD 213  DIGITAL STILLS AND MOTION IMAGES   3(1-4-4) 

     Pre :  MAAD 202  

16) MAAD 300  ARTS OF INFORMATION DESIGN    3(2-2-5) 

 Pre:   None  

17) MAAD 301 NEW MEDIA DISCOURSE     3(3-0-6) 

 Pre :  Consent of the instructor 

18) MAAD 302  MULTIPLE MEDIA PROJECT  AND    3 (0-9-0) 

COOPERATIVE EDUCATION 1 

Pre :  Consent of the instructor      

19) MAAD 303  MANAGEMENT IN MEDIA ARTS AND DESIGN  3(3-0-6) 

Pre :  Consent of the instructor  

 20) MAAD 321  ARTS OF  WEB DESIGN       3(1-6-2) 

Pre :  MAAD 105  

 21) MAAD 322  DIGITAL STILL AND MOTION IMAGE DESIGN                 3(1-4-4) 

    Pre :  MAAD 202   

22) MAAD 400  ARTS OF DESIGNING CREATIVE WORKSPACE             3(2-2-5)  

Pre:   None  

23) MAAD 401  MULTIPLE MEDIA PROJECT AND     3 (0-9-0) 

COOPERATIVE EDUCATION 2  

Pre :   MAAD 302         

24) MAAD 402  RESEARCH IN NEW MEDIA     3(3-0-6) 

 Pre :  Consent of the instructor 

25) MAAD 403  ADVANCED MULTIPLE MEDIA PROJECT   6(0-18-0) 

   AND COOPERATIVE EDUCATION 

 Pre :  MAAD 401   

26) MAAD 404  SEMINAR ON NEW MEDIA ETHICS    3(3-0-6) 

Pre:   None  

 27) MAAD 411  ADVANCED VIDEO 3(1-6-2) 

   Pre :  MAAD 104    

28) MAAD 412  ADVANCED DIGITAL STILL AND MOTION IMAGES         3(1-6-2) 

Pre :  MAAD 202   

29) MAAD 413  ADVANCED DIGITAL SOUND              3(1-6-2)   

Pre :   MAAD 204   
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30) MAAD 423 ART IN INTERACTIVE AND GAMES    3(1-6-2)  

Pre :   MAAD 105  

 โดยกระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่ านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์                  

ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2552 แล้ว และคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ

ในคราวประชุมครั้ งที่  2 /2553  เมื่ อ วั นที่  24  กุ มภาพันธ์  2553 ได้พิ จ า รณา เห็ นสมควรให้ ช ะลอ  

การพิจารณากระบวนวิชาไปก่อน เนื่องจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี แจ้งว่ามีกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อน

กับกระบวนวิชาของวิทยาลัยฯ จ านวน 7 กระบวนวิชา และคณะการสื่อสารมวลชนแจ้งว่าอาจมีบางกระบวนวิชามี

เน้ือหาซ้ าซ้อนกับกระบวนวิชาของคณะวิจิตรศิลป์ จึงขอกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนั้น 

บัดนี้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีแจ้งว่าได้มีการหารือร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์แล้ว ได้ข้อสรุปดังนี้  

 1. กระบวนวิชา 112102 การสร้างภาพทดลอง             

 2. กระบวนวิชา 112202 ดิจิทัลแอนนิเมชันทดลอง        

 3. กระบวนวิชา 112213 ดิจิทัลแอนนิเมชัน                     คณะวิจิตรศิลป์ได้ปรับแก้ไข 

 4. กระบวนวิชา 112412 ดิจิทัลแอนนิเมชันขั้นสูง              รายละเอียด 5 กระบวนวิชา 

 5. กระบวนวิชา 112423 ส่ือเชิงโต้ตอบและเกมส์               เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 6. กระบวนวิชา 112400 สารสนเทศและการจัดการความรู้ คณะวิจิตรศิลป์จะยกเลิกการเปิดสอน  โดย

จะให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 954260 ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  แทน  

 7. กระบวนวิชา 112321 ศิลปะการออกแบบเว็บ คณะวิจิตรศิลป์ได้ชี้แจงรายละเอียดกระบวนวิชา ซึ่ง

วิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเน้ือหากระบวนวิชาดังกล่าว ไม่ซ้ าซอ้นกับกระบวนวิชาของวิทยาลัยฯ  

 

ส่วนคณะการสื่อสารมวลชน แจ้งผลการพิจารณาว่ากระบวนวิชาเปิดใหม่ของคณะวิจิตรศิลป์ ส่วนใหญ่มิได้

ระบุรายละเอียดของเนื้อหากระบวนวิชา จ านวนชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการแต่ละหัวข้อ จึงยังไม่สามารถตรวจสอบ

สัดส่วนของเนื้อหาที่อาจมีความซ้ าซ้อนได้ จึงขอให้คณะวิจิตรศิลป์เพิ่มเติมรายละเอียดของแต่ละกระบวนวิชาอีกครั้ง

หนึ่ง โดยอาจกระจายจ านวนชั่วโมงให้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ มีข้อเสนอในเบื้องต้นว่า ควรปรับเปลี่ยนชื่อกระบวนวิชาให้มี

ความสอดคล้องกับขอบเขตเนื้อหาวิชามากขึ้น เช่น “การวิจัยส่ือใหม่” เสนอให้ปรับเป็น “การวิจัยศิลปะในสื่อใหม่”  

 2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบสื่อ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

   คณะวิจิตรศิลป์ขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบสื่อ ซึ่งสื่อศิลปะเป็น

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สื่อและกระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่ าง ๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสะท้อน

ความคิดของผู้สื่อ เพื่อสนองความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ โดยการบูรณาการวิทยาการก้าวหน้าร่วมไปกับองค์

ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นและสากล ซึ่งผู้ที่จะสามารถผลิตหรือออกแบบสื่อศิลปะได้

จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพบนพื้นฐานจิตส านึกในการเอื้อประโยชน์ต่อสังคมและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้นักปฏิบัติการด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อดังกล่าวจะต้องมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้

แบบผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติจริงภายใต้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้  โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    

ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต ตามรายละเอียดดังนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                        12 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์            9 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์              6 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                     3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า            99 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน                                                27 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเอก                       ไม่น้อยกว่า            72 หน่วยกิต 

  - วิชาเอกบังคับ                                       54 หน่วยกิต 

  - วิชาเอกเลือก             ไม่น้อยกว่า             18 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาโท                                    -ไม่มี- 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า              6 หน่วยกิต 

 

 โดยการขอเปิดหลักสูตรดั งกล่ าว ได้ผ่ านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ า 

คณะวิจิตรศิลป์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มมีตดิังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการการขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน  29  กระบวนวิชา  คือ  MAAD 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 201, 202, 203, 204, 205, 211, 212, 213, 300, 

301, 302, 303, 321, 322, 401, 402, 403, 404, 411, 412, 413,  และ  423  (ยกเว้น 

กระบวนวิชา MAAD 400 ซึ่งวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี แจ้งว่าคณะวิจิตรศิลป์ยกเลิกเปิด

สอนโดยจะให้เรียนกระบวนวิชา INX 260 ของวิทยาลัยฯ แทน)   โดยให้คณะวิจิตรศิลป์,  วิทยาลัย

ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี,  คณะการสื่อสารมวลชน  และส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หารือ

ร่วมกันในการปรับแก้ไขรายละเอียดกระบวนวิชาเพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อน โดยที่ประชุมมี

ข้อเสนอแนะ  ดังนี้  

1) ควรแจกแจงรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชาท่ีมีจ านวนชั่วโมงบรรยาย/ปฏิบตัิการ ตั้งแต่ 

10 ชั่วโมงข้ึนไป  เพื่อแสดงให้เห็นเนื้อหาที่ชัดเจน 

2) กระบวนวิชา MAAD 101  ให้แก้ไขค าว่า “นิเทศศาสตร”์  เป็น  “นิเทศศิลป์”   และ 

แก้ไขค าว่า  “Mass communication”  เป็น  “Graphic”    

3) กระบวนวิชา MAAD 302  ให้แก้ไขชื่อเป็น “โครงงานสื่อประสม 1” และแก้ไข     

“จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ” เป็น  “จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบตัิ”  และให้ปรับแก้ไขเค้าโครง

กระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

4) กระบวนวิชา MAAD 401  ให้แก้ไขชื่อเป็น  “โครงงานสื่อประสม 2”  และแก้ไข  

“จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ” เป็น  “จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบตัิ” และให้ปรับแก้ไขเค้าโครง

กระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

5) ปรับแก้ไขการก าหนดชื่อย่อของกระบวนวิชาท่ีมีชื่อยาวเกิน 30 ตัวอักษร ให้เป็นไปตาม

รูปแบบที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

2. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไข  มคอ. 2 หน้า 52 ให้

เพิ่มค าอธิบาย ข้อ 6  จิตพิสัย  เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping  และให้ปรับแก้ไข
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รายละเอียดกระบวนวิชาตามผลการหารือร่วมกันในข้อ 1  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  ทั้งนี้  ขอให้คณะวิจิตรศิลป์แจ้งผลการหารือให้

มหาวิทยาลัยทราบ  และเสนอรายละเอียดกระบวนวิชาและเอกสารหลักสูตรให้มหาวิทยาลัย

พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนการเสนออนุมัติกระบวนวิชา และเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป กรณีที่เอกสารหลักสูตรและกระบวนวิชายัง

ไม่ถูกต้องสมบูรณ์มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

5.3   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอปรับปรุงวิชาโทรัฐศาสตร์ 

 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เสนอขอปรับปรุงวิชาโทรัฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป โดยขอให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยมีสาระในการปรับปรุงดังนี้ 

 จากเดิม  

 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนได้ทุกกระบวนวิชาจากกลุ่ม GOV ร่วมกับ 

กลุ่มกระบวนวิชา IR 

เปลี่ยนเป็น        

 ก าหนดให้เรียนกระบวนวิชา GOV 111, 212, 311 และให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ GOV 213, 214, 303, 424, 491  

 การปรับปรุงวิชาโทดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทรัฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาทั่วไป ตามที่เสนอ 

และให้ส านักพัฒนาคณุภาพการศึกษาจัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป    

 

5.4  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ   

หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553) 

1.  เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ านวน 3 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  ARCT 235 ARCHITECTURAL STRUCTURE 1       3(3-0-6) 

    PRE:  PHYS 183 and MATH 191 

 2.  ARCT 236 ARCHITECTURAL STRUCTURE 2          3(3-0-6) 

    PRE:  ARCT 235 

 3.  ARCT 336 ARCHITECTURAL STRUCTURE 3     3(3-0-6) 

    PRE:  ARCT 236 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 
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 ทั้งนี้ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 

1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม่ ไม่ซ้ ากับรหัสกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน และรหัสกระบวนวิชาที่ 

  ปิดสอนไปแล้ว 

 2) รายละเอียดเค้าโครงกระบวนวิชาถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว้ 

 3) ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แจ้งเวียนทุกคณะเพื่อพิจารณาความซ้ าซ้อนของเนื้อหากระบวนวิชาแล้ว  

  ปรากฎว่ากระบวนวิชาดังกล่าวไม่ซ้ าซ้อนกับกระบวนวิชาของคณะอื่นแต่อย่างใด 

 

 2.  ปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

   ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เคยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 5 ปี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี  (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2553) และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552       

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2552 นั้น เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพิ่มเติมเข้ามาในเดือนมิถุนายน 2552 คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์จึงได้ด าเนินการปรับรายละเอียดของหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว ตามแบบ มคอ.2 ซึ่งมี

สาระส าคัญดังนี้ 

 

1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

  1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 

โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่า 181 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 

ตามรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

                                               ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                                            ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

                                     ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                             ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                ไม่น้อยกว่า     14 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม          3  หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า   138 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า 132      หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน                 ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน                 ไม่น้อยกว่า   39     หน่วยกิต 

- วิชาแกนบังคับ                        21 หน่วยกิต - วิชาแกนบังคับ                       -ยกเลิก- 

- วิชาแกนเลือก  ไม่น้อยกว่า           9 หน่วยกิต - วิชาแกนเลือก                        -ยกเลิก- 

 2.2 วิชาเอก              ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต  2.2 วิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า  93 หน่วยกิต 

  - วิชาเอกบังคับ       99 หน่วยกิต   - วิชาเอกบังคับ                            81 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

  - วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต   - วิชาเอกเลือก              ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาโท                   -ไม่ม-ี  2.3 วิชาโท                         -ไม่ม-ี 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                           - เหมือนเดิม- 

4. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

                                    ไม่น้อยกว่า  181 หน่วยกิต 

4. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

                                       ไม่น้อยกว่า  168 หน่วยกิต 

 

  2. ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

              โดยการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ า 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 

 

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี  (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2553) 

  1. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 

โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จากเดิม  ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 153  หน่วยกิต 

ตามรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

                                          ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                                       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

                              ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                        ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                             ไม่น้อยกว่า      7 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า 117 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน            ไม่น้อยกว่า    31 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน               ไม่น้อยกว่า   39 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเอก             ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  2.2 วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า  78 หน่วยกิต 

  - วิชาเอกบังคับ    ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต   - วิชาเอกบังคับ                     66 หน่วยกิต 

  - วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต   - วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาโท                   -ไม่ม-ี  2.3 วิชาโท                    -ไม่มี- 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                    - เหมือนเดิม- 

4. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                             

                              ไม่น้อยกว่า  145 หน่วยกิต 

4. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

                                  ไม่น้อยกว่า  153 หน่วยกิต 
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  2. ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

          โดยการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ า 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มมีตดิังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ARCT 235, 236 และ 336   ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ

มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป    

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)   โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้น าเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตรแล้ว หากนักศึกษารหัสประจ าตัว 50..., 51.... และ 52...  ประสงค์จะใช้หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553   ให้คณะด าเนินการเสนอขอมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เทียบแทนกระบวนวิชา  

บางกระบวนวิชาให้กับนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร 

 ข้อเสนอแนะ 

1.  ให้ปรับลดกระบวนวิชาเลือกในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ให้

มีความเหมาะสม  และให้ตัดกระบวนวิชาในกลุ่ม ศ.ล. (057...)  ออก  โดยให้นักศึกษาเลือก

เรียนเป็นวชิาเลือกเสรีแทน 

2. ให้ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ดังนี ้

1) ในส่วนของภาคผนวก ก. จุดอ่อนของหลักสูตรเดิม/จุดแข็งของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  

โดยตัดข้อความใน ข้อ 4 ออก  

2) หน้า 2 ข้อ 6 โครงสร้างหลักสูตร ให้ปรับแก้ไขข้อความดังนี้ 

- จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แก้ไขเป็น “ไม่น้อยกว่า  168  หน่วยกิต” 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   แก้ไขเป็น  “ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต” 

- หมวดวิชาเฉพาะ   แก้ไขเป็น  “ไม่น้อยกว่า  132  หน่วยกิต” 

- หมวดวิชาเลือกเสรี  แก้ไขเป็น  “ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต” 

3. ให้ย้ายกระบวนวิชา ENGL 202    จากเดิมที่ก าหนดเป็นวชิาแกน  ให้ย้ายไปไว้ในกลุ่มวิชา

ภาษาและการสื่อสาร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแทน 

 

5.5   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและ 

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.   

       2553) 

       ตามที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2553 

ได้พิจารณาแล้วมีมติให้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ด าเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

แอนนิเมชัน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามข้อสังเกตของที่

ประชุม แล้วให้น าเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนั้น 

         บัดนี้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมแล้ว และได้น าเสนอเพื่อ

พิจารณาตามรายละเอียดดังนี ้
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1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน 

 1) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ        

ท าให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้น จากเดิม ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า132 หน่วยกิต 

ตามรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                                                       12 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 18 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                                         6 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                                         7 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า      93 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า      94 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาแกน 31 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน 32 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเอก            ไม่น้อยกว่า    62 หน่วยกิต  2.2 วิชาเอก             - เหมือนเดิม- 

  - วิชาเอกบังคับ 50 หน่วยกิต   - วิชาเอกบังคับ                     38 หน่วยกิต 

  - วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า      12 หน่วยกิต   - วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า     24 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาโท                   -ไม่ม-ี  2.3 วิชาโท                    -ไม่มี- 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 - เหมือนเดิม- 

  

 2) ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

 โดยการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานวิทยาลัยศิลปะ 

สื่อ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 

 

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร มีการปรับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท าให้จ านวน            

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต  ตามรายละเอียด

การปรับปรุงดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             32 หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   15 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต 

 

  



 

-14- 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม่ 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม    5 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ      - เหมือนเดิม- 

 2.1 วิชาแกน 24 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน - เหมือนเดิม- 

 2.2 วิชาเอก                  ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต  2.2 วิชาเอก             - เหมือนเดิม- 

            แผน 1 สหกิจศึกษา           แผน 1 สหกิจศึกษา 

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต   2.2.1 วิชาเอกบังคับ            - เหมือนเดิม- 

  2.2.2 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต   2.2.2 วิชาเอกเลือก             - เหมือนเดิม- 

            แผน 2 การค้นคว้าแบบอิสระ           แผน 2 การค้นคว้าแบบอิสระ 

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต   2.2.1 วิชาเอกบังคับ          - เหมือนเดิม- 

  2.2.2 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต   2.2.2 วิชาเอกเลือก          - เหมือนเดิม- 

 2.3 วิชาโท                   -ไม่ม-ี  2.3 วิชาโท               -ไม่ม-ี 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                    - เหมือนเดิม- 

  

 2)  ปรับปรุงแผนก าหนดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

  โดยการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานวิทยาลัย

ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มมีตดิังนี้ 

1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553)  ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณา

ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

1)  ขอให้ชี้แจงคุณวุฒิและประสบการณ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจน 

 2)  ปรับแก้ไข ชื่อย่อของกระบวนวิชาจาก  “ENGR”  เปน็  “ENGL” 

3)  ปรับแก้ไข ปี พ.ศ. ของหลักสูตรปรับปรุงที่ระบุไว้ในตารางเปรียบเทียบหลักสตูร จากเดิม     

     “พ.ศ. 2552”  เป็น   “พ.ศ.2553” 

2. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

1) ปรับการเขียนเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนจาก  “for fourth year student”  เป็น  “Fourth year  

standing” 

2) ปรับการเขียนชื่อกระบวนวิชาในแผนก าหนดการศึกษาจาก “สหกิจศึกษา1”  เป็น  

“เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา”   

3) เพิ่มเติมตารางสรุปข้อคิดเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และการด าเนินการของ 

วิทยาลัยฯ 

4)  ปรับแก้ไข ปี พ.ศ. ของหลักสูตรปรับปรุงที่ระบุไว้ในตารางเปรียบเทียบหลักสตูร จากเดิม     

     “พ.ศ. 2552”  เป็น   “พ.ศ.2553” 
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5.6  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอพิจารณาอนุมัติกระบวนวิชาที่ก าหนดให้ใช้อักษรล าดับข้ัน P 

       วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอพิจารณาก าหนดใช้อักษรล าดับขั้น P ส าหรับกระบวนวิชา จ านวน 3 

กระบวนวิชา และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 1. ANI 499 PROJECT 

 2. INX 380    CO-OPERATIVE EDUCATION I 

 3. SE 391      SOFTWARE DEVELOPMENT TRAINING CAMP 

  

 เนื่องจากกระบวนวิชามีลักษณะเป็นโครงงาน ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถที่จะด าเนินการจัดท าโครงงานให้เสร็จสิ้น

ภายใน 1 ภาคการศึกษาได้ และเป็นการเชื่อมโยงจากการฝึกสหกิจศึกษา ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และเพื่อให้

สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร วิทยาลัยฯ จึงเสนอขอก าหนดใช้อักษรล าดับขั้น P ส าหรับกระบวนวิชา

ดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบโดยการแจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารส่วนงาน (วิชาการ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลยี วิสามัญ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552  

 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้อักษรล าดับข้ัน P   ส าหรับกระบวนวิชา ANI 499, INX 380 

และ SE  391  ตามที่เสนอตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552  เป็นต้นไป  โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้     

1. ขอให้วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ปรับแก้ไขเหตุผลในการขอก าหนดใช้อักษรล าดับข้ัน P  ให้

เหมาะสม ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัตติ่อไป 

2. ควรน าประเด็นเรื่องการขออักษรล าดับข้ัน P ไปพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

 

5.7   คณะแพทยศาสตร์ขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

 คณะแพทยศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  จ านวน 4 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  CLME 517  EXPERIENTIAL LEARNING SELECTIVE 3  2(0-6-0) 

     PRE:  Fifth year standing 

 2.  CLME 518  EXPERIENTIAL LEARNING SELECTIVE 4  2(0-6-0) 

     PRE:  Fifth year standing 

 3.  CLME 601  EXPERIENTIAL LEARNING SELECTIVE 5  2(0-6-0) 

     PRE:  Sixth year standing 

 4.  CLME 602  EXPERIENTIAL LEARNING SELECTIVE 6  2(0-6-0) 

     PRE:  Sixth year standing 

 กระบวนวิชาดังกล่าวได้ผ่ านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบริหารคณะแพทยศาสตร์ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 

 ทั้งนี้ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 

 1) รหัสกระบวนวิชาที่ขอเปิดใหม่ ไม่ซ้ ากับรหัสกระบวนวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน และรหัส

กระบวนวิชาที่ปิดสอนไปแล้ว 

 2) รายละเอียดเค้าโครงกระบวนวิชาถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยวางไว้ 
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3) ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แจ้งเวียนทุกคณะเพื่อพิจารณาความซ้ าซ้อนของเนื้อหากระบวน

วิชาแล้ว ปรากฏว่ากระบวนวิชาดังกล่าวไม่ซ้ าซ้อนกับกระบวนวิชาของคณะอื่นแต่อย่างใด 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มมีตเิห็นชอบการเปดิสอนกระบวนวชิา  CLME 517, 518, 601 และ 602  

ตามที่เสนอ  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัตติ่อไป    

 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ     

 6.1  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเวลาสอบทับซ้อน 

   คณะเศรษฐศาสตร์หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดเวลาสอบทับซ้อน เน่ืองจากที่ผ่านมาคณะประสบ

ปัญหาในการจัดสอบส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ซึ่งมีเวลาสอบตรงกับเวลาสอบของนักศึกษาภาคปกติ    

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มอบหมายให้ส านักทะเบียนและประมวลผล น าประเด็นปัญหาไปศึกษาใน

ภาพรวมเกี่ยวกบัการจัดการสอบ 

 

 

ปิดประชุมเวลา 17.30 น. 

 

                                                                               

     (นางเทพพร  สุค าวัง)                                  (รองศาสตราจารย์ พิษณุ  เจียวคุณ)  

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

         ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                          

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


