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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 11/2561 

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

 
ผู้มาประชุม 

1. รศ.อุษณีย ์ ค ำประกอบ รองอธิกำรบดี  ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ.ดร.อัจฉรำพร  ศรีภูษณำพรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
3. ผศ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมกำร 
4. อ.ธนำรัตน์  รัตนด ำรงอักษร แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล กรรมกำร 
5. ผศ.ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉำย รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี      กรรมกำร 
6. อ.ดร.ชลำธิป วสุวัต    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ กรรมกำร 
7. อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติกำรแทนคณบดีในงำนวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ กรรมกำร 
8. รศ.ดร.รงคกร   อนันตศำนต์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์ กรรมกำร 
9. อ.รังสรรค์  ประทุมวรรณ ์ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
10. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ กรรมกำร 
11. ผศ.ดร.อรรถพล  สมุทคุปติ ์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
12. รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะแพทยศำสตร์ กรรมกำร 
13. ผศ.ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำหลักสูตร คณะเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
14. อ.ทพ.ชนธีร์  ชิณเครือ       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ (ระดับปริญญำตรี)  
    คณะทันตแพทยศำสตร์    กรรมกำร 
15. รศ.ดร.หทัยกำญจน์ เชำวนพูนผล       รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะเภสัชศำสตร์    กรรมกำร 
16. ผศ.ดร.เพ็ญนภำ  คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย์    กรรมกำร 
17. อ.ดร.สุภำรัตน์ วังศรีคูณ  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและนวัตกรรม  
   คณะพยำบำลศำสตร์  กรรมกำร 
18. ผศ.ดร.สุทัศน์   สุระวัง รองคณบดีฝำยวิชำกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร  กรรมกำร 
19. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรตัน์ บุณยยำตรำ รองคณบดีด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คณะสัตวแพทยศำสตร์กรรมกำร 
20. ผศ.ดร.เขมกร  ไชยประสิทธิ์ รองคณบด ีคณะบริหำรธุรกิจ  กรรมกำร 
21. น.ส.อนุสรำ  ก้อนทอง แทนรองคณบดี คณะเศรษฐศำสตร์        กรรมกำร 
22. ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะน ำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
23. รศ.ดร.นรินทร์  น ำเจริญ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะกำรสื่อสำรมวลชน กรรมกำร 
24. ผศ.ดร.พจนำ  พิชิตปัจจำ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ กรรมกำร 
25. อ.ศักดิ์ชำย จินะวงค ์ แทนรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะนิติศำสตร์ กรรมกำร 
26. รศ.ดร.วรำภรณ์  บุญเชียง  รองคณบดี คณะสำธำรณสุขศำสตร์  กรรมกำร 
27. ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริพร เพียรสุขมณี  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
       ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
28. นำงเทพพร สุค ำวัง หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร 
      ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. ผู้ช่วยอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์) 
2. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บัณฑิตวิทยำลัย 
3. รักษำกำรแทนรองคณบดี วิทยำลัยกำรศึกษำและกำรจัดกำรทำงทะเล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.ปรำรถนำ  ใจผ่อง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
2. ผศ.ดร.จิรัฏฐ์   แสนทน  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ 
3. ผศ.ดร.พิมผกำ  ธำนินพงศ์ อำจำรย์ประจ ำ คณะวิทยำศำสตร์ 
4. รศ.ดร.กรวรรณ กฤตวรกำญจน์ หัวหน้ำส ำนักวิชำกำรสื่อสำรมวลชน คณะกำรสื่อสำรมวลชน 
5. อ.เทพฤทธิ์  มณีกุล หัวหน้ำแขนงวิชำสื่อสำรกำรแสดง คณะกำรสื่อสำรมวลชน 
6. อ.ดร.วิทยำ   พำนิชล้อเจริญ อำจำรย์ประจ ำ คณะกำรสื่อสำรมวลชน 
7. น.ส.ยุพเรศ  รัตนทยำ หวัหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ 
     คณะกำรสื่อสำรมวลชน  
8. ผศ.ดร.จิรำวิทย์  ญำณจินดำ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
9. อ.ดร.ปฏิสนธิ์   ปำลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
10. อ.ธันยภฤศ   ฟองดำวิรัตน์  อำจำรย์ประจ ำ วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
11. นำงนวยนำฏ  เดือนจันทร์ พนักงำนปฏิบัติงำน คณะสังคมศำสตร์ 
12. น.ส.ธิดำรัตน์    พูลสุข พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
13. น.ส.มธุรส    กัลยำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
14. น.ส.ปนัดดำ    ปัญญำดำ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
15. น.ส.เรียมฤทัย    ไชยซำววงค์ พนักงำนปฏิบัติงำน ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       
เริ่มประชุมเวลา   13.40  น. 

ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และกล่ำวแนะน ำผู้แทนส่วนงำนซึ่งมำปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรบริหำรและ
ประสำนงำนวิชำกำรโดยต ำแหน่ง ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริพร เพียรสุขมณ ี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
2. อ.ดร.ชลำธิป  วสุวัต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะมนุษยศำสตร์ 
3. รศ.ดร.รงคกร   อนันตศำนต์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิจิตรศิลป์ 
4. รศ.ดร.วรำภรณ์  บุญเชียง รองคณบดี คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
5. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยำตรำ รองคณบดีด้ำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
6. ผศ.ดร.เพ็ญนภำ  คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร คณะเทคนิคกำรแพทย ์

จำกนั้นประธำนได้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม  

ตำมท่ีฝ่ำยเลขำนุกำรได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำรับรองรำยงำน
กำรประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2561 ตำมหนังสือที่ ศธ 6594(4)/ว 575 ลงวันที่ 10 
ตุลำคม 2561 นั้น  

คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรไดพิ้จำรณำแล้ว เห็นควรให้ปรับแก้ไขรำยงำน ดังนี้ 
1. หน้ำที่ 1 แก้ไขต ำแหน่งของผู้มำประชุม ล ำดับที่ 20 
 จากเดิม  “ผศ.ดร.รสริน โอสถำนันต์กุล ผู้ช่วยคณบดี คณะเศรษฐศำสตร์” 
 เปลี่ยนเป็น   “ผศ.ดร.รสริน โอสถำนันต์กุล รองคณบดี คณะเศรษฐศำสตร์”   

2. หน้ำที่ 17 วำระท่ี 6.2.5 แก้ไขมติที่ประชุมเป็นดังนี้ 
 “ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมตแิละข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้ยกเลิกข้อมูลบำงส่วนใน CMR. 01 - 04 เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของ
นักศึกษำต่ำงชำติ และให้เพ่ิมข้อมูลบำงส่วน เช่น ช่องทำงในกำรติดต่อผู้ปกครอง โดยให้
ระบทุั้งภำษำอังกฤษและภำษำแม่ 

2. ในขั้นตอนกำรสมัครควรมีแบบฟอร์มเอกสำรต่ำงๆ ให้ดำวน์โหลด และให้นักศึกษำส่ง
แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วผ่ำนระบบ โดยให้ด ำเนินกำรพร้อมกับกำรยืนยันกำรเข้ำศึกษำ
ในมหำวิทยำลัย”  

 ซ่ึงฝ่ำยเลขำนุกำรได้ปรับแก้ไขรำยงำนกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่อง 

3.1 ความคืบหน้าแนวทางการจัดท าบทสรุปผู้บริหารส าหรับการเสนอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร ตาม
แนวทาง OBE 

 สืบเนื่องจำกคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 
17 สิงหำคม 2561 ได้พิจำรณำและอภิปรำยเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดท ำบทสรุปผู้บริหำรส ำหรับกำรเสนอ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตำมแนวทำง Outcome-based Education โดยมีข้อสรุป ดังนี้ 

1. แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหำรดังกล่ำวควรใช้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งในระดับปริญญำตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษำ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้น ำตัวอย่ำงกำรก ำหนด Learning Outcomes ของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์มำเป็นตัวอย่ำงเพ่ือเห็นภำพที่ชัดเจนมำยิ่งขึ้น 

2. ขอให้ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแจ้งเวียน (ร่ำง) บทสรุปผู้บริหำรดังกล่ำวให้ทุกคณะ/
วิทยำลัย และบัณฑิตวิทยำลัย พิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ และให้รวบรวมข้อมูลเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง  

  และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 21 
กันยำยน 2561 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับแจ้งจำก
คณะ/วิทยำลัย เสนอให้ที่ประชุมทรำบ แต่เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวยังไม่ครบทุกคณะ/วิทยำลัย ประธำนที่
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ประชุมจึงมอบหมำยให้ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด ำเนินกำรติดตำมและรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน และ
ให้น ำเสนอท่ีประชุมอีกครั้งหนึ่ง นั้น 

  บัดนี้ ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ติดตำมและสรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะจำกทุกคณะ/
วิทยำลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมทรำบ ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) แบบฟอร์มบทสรุป
ผู้บริหารแล้วแจ้งเวียนให้ทุกคณะ/วิทยาลัยน าไปใช้ในการเสนอขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป ทั้งนี้ 
หากคณะ/วิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหลังจากการน าบทสรุปผู้บริหารดังกล่าวไปใช้ สามารถแจ้งมายัง
ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

3.2 ส านักทะเบียนและประมวลผลขอหารือเกี่ยวกับเอกสารรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาต่างชาติ
หลักสูตรนานาชาติ และนักศึกษาสมทบต่างชาติ 

 สืบเนื่องจำกคณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 
21 กันยำยน 2561 ได้พิจำรณำและอภิปรำยเกี่ยวกับเอกสำรรำยงำนตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำต่ำงชำติ
หลักสูตรนำนำชำติ และนักศึกษำสมทบต่ำงชำติ โดยมีมตแิละข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้ยกเลิกข้อมูลบำงส่วนใน CMR.01 - 04 เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษำต่ำงชำติ 
และให้เพ่ิมข้อมูลบำงส่วน เช่น ช่องทำงในกำรติดต่อผู้ปกครอง โดยให้ระบุทั้งภำษำอังกฤษและ
ภำษำแม ่

2. ในขั้นตอนกำรสมัครควรมีแบบฟอร์มเอกสำรต่ำงๆ ให้ดำวน์โหลด และให้นักศึกษำส่งแบบฟอร์มที่
กรอกข้อมูลแล้วผ่ำนระบบ โดยให้ด ำเนินกำรพร้อมกับกำรยืนยันกำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย 

เนื่องจำกมติของที่ประชุมดังกล่ำวข้ำงต้นยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับเอกสำรรำยงำนตัวขึ้น
ทะเบียนของนักศึกษำสมทบต่ำงชำติ ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจึงเสนอขอหำรือที่ประชุมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ควำมเป็นไปได้ในกำรยกเว้นกำรกรอก CMR.02-04 ส ำหรับนักศึกษำสมทบต่ำงชำติ โดยก ำหนดให้กรอก
เฉพำะ CMR.01 เพียงอย่ำงเดียว ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่ำวครอบคลุมข้อมูลที่ส ำคัญเก่ียวกับตัวนักศึกษำแล้ว 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นการใช้แบบฟอร์ม CMR.02-04 ส าหรับการรายงาน
ตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาสมทบต่างชาติ โดยให้ใช้เฉพาะแบบฟอร์ม CMR.01 เพียงอย่างเดียว 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น 

4.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีหนังสือที่ ศธ 0506/ว 1520 ลงวันที่ 14 กันยำยน 2561 
แจ้งว่ำ ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับหลักสูตรต้ำน
ทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education) ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 2) หลักสูตรอุดมศึกษำ 3) หลักสูตรกลุ่มทหำรและต ำรวจ 4) หลักสูตรวิทยำกร ป.ป.ช./บุคลำกร
ภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ และ 5) หลักสูตรโค้ช โดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไปพิจำรณำปรับใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย 
มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับควำมหมำยและขอบเขตของกำรกระท ำทุจริตในลักษณะ
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ต่ำงๆ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรทุจริต ควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนทุจริต และกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดหลักสูตร ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

ในกำรนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ส่งหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption 
Education) ในส่วนของหลักสูตรอุดมศึกษำ ชื่อหลักสูตร “วัยใส ใจสะอำด (Youngster with good heart)” 
ไปให้สถำบันอุดมศึกษำต่ำงๆ โดยได้ก ำหนดแนวทำงกำรน ำหลักสูตรดังกล่ำวไปใช้ 3 แนวทำง คือ  

1. จัดท ำเป็น 1 รำยวิชำ จ ำนวน 3 หน่วยกิต  หรือ 
2. จัดท ำเป็นหน่วยกำรเรียนรู้ โดยอำจำรย์ผู้สอนสำมำรถน ำเนื้อหำในหน่วยกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ไป

ปรับ/ประยุกต์ใช้ในรำยวิชำของตนเอง หรือ 
3. จัดท ำเป็นวิชำเลือก เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำปรับใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย 

ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบเพ่ิมเติมว่ำ ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีกำรเปิดสอนกระบวนวิชำ “กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตในประเทศไทย” (Anti-Corruption in Thailand) จ ำนวน 3 หน่วยกิต ซึ่งเป็นกระบวนวิชำใน
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ รับผิดชอบสอนโดยคณะรัฐศำสตร์และ               
รัฐประศำสนศำสตร์ และผู้แทนจำกคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ได้ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่ำ ปัจจุบัน
กระบวนวิชำดังกล่ำวรองรับนักศึกษำได้เพียงภำคกำรศึกษำละ 50 คน เนื่องจำกมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ลักษณะของ Game based / Activity based ทั้งนี้ คณะฯ อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรปรับปรุงกระบวนวิชำเพ่ือให้
สำมำรถรองรับนักศึกษำเพ่ิมข้ึนเป็น 100-150 คน  

ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง นโยบาย      -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา     

6.1 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดกระบวนวิชา/เทียบแทนกระบวนวิชา 

6.1.1  การเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ ปรับปรุงกระบวนวิชา และปิดสอนกระบวนวิชา ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

1. เปิดกระบวนวิชาใหม่ 

 คณะวิทยำศำสตร์ เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป 
ดังนี้ 

 CS 123  Introduction to Data Science  3(2-2-5) 
   Pre :  None 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา 

 คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่ม
วิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 
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 PA 100 Basic Good Governance in Administration 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 

Curriculum Mapping  

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์และรัฐ
ประศำสนศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2561  ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่
ประชุม 

3. ปิดสอนกระบวนวิชา  

 คณะวิทยำศำสตร์ เสนอขอปิดสอนกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชำไว้ จ ำนวน 1 
กระบวนวิชำ ซึ่งคณะวิทยำศำสตร์ได้ตรวจสอบแล้วว่ำกำรปิดสอนกระบวนวิชำไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษำ 
เนื่องจำกไม่ได้เปิดสอนมำนำนกว่ำ 5 ปี และไม่มีนักศึกษำตกค้ำงที่ต้องเรียนกระบวนวิชำดังกล่ำว คือ 

 SC 193 Learning through Activities 2 

กำรปิดสอนกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา CS 123 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2            

ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา PA 100 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2           

ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
3. เห็นชอบการปิดสอนกระบวนวิชา SC 193 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น

ไป โดยไม่คงรหัสกระบวนวิชาไว้ ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
6.1.2   คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะมนุษยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. ENGL 314 Presentation Skills in English 
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  ENGL 112 and ENGL 211 
   เปลี่ยนเป็น ENGL 112 

2) เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ 
2. PSY 313 Psychology of Adolescence 

- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ENGL 314 และ PSY 313 โดยให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.3 คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะทันตแพทยศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ ดังนี้ 

1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้  

- DOPE 692  Operative Dentistry, The Art and Science of  
   Tooth Bleaching     1(0-3-0) 

   Pre :  Sixth year standing 
 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะทันตแพทยศำสตร์ 
ในครำวประชุมสำมัญ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 4 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. DPER 382 Periodontology 
- เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ 

2. DPER 383 Periodontal Treatment 1 
- เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum Mapping 

3. DPER 484 Periodontal Treatment 2 
- เปลี่ยนแปลงเนื้อหำกระบวนวิชำ 

4. DHOS 582 Hospital Dentistry and Basic Anesthesiology 
- เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 

Curriculum Mapping 
 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะทันตแพทยศำสตร์ 
ในครำวประชุมสำมัญ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา DOPE 692 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 
1) ทบทวนและปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
2) ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ควรใช้สัญลักษณ์ “:” แทน “,”  
3) ให้พิจารณาทบทวนการก าหนด Learning Outcomes ของกระบวนวิชา ในส่วนของ

ทักษะพิสัยวิชาชีพ ข้อ 6.4 ว่าควรระบุเป็นจุดด า () โดยก าหนดให้มีการวัดและ
ประเมินผลด้วยหรือไม่ เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาระดับช้ันปีท่ี 6 ซึ่งเน้นทักษะวิชาชีพ 
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2. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา DPER 382, 383, 484 และ DHOS 582 โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.4 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 6 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. CS 422 Data Warehousing 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 

   จากเดิม  กำรคลังข้อมูล 
   เปลี่ยนเป็น คลังข้อมูล 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  CS 322 or CS 421 
   เปลี่ยนเป็น CS 222 or CS 320 or CS 321 or DSCI 323 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ และเนื้อหำกระบวนวิชำ 
2. CS 471 Artificial Intelligence 

- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  CS 451 
   เปลี่ยนเป็น CS 251 and MATH 281 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำล ำดับที่ 1-2 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
วิทยำศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

3. STAT 383 Industrial Statistics 
1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 

   จากเดิม  STAT 263 or STAT 272 
   เปลี่ยนเป็น STAT 263 or STAT 272 
     Credits are not counted for statistics major students 

2) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 
Curriculum mapping 

4. STAT 384 Statistics for Industrial Management 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 

   จากเดิม  สถิติกำรจัดกำรทำงอุตสำหกรรม 
   เปลี่ยนเป็น สถิติส ำหรับกำรจัดกำรทำงอุตสำหกรรม 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  STAT 263 or STAT 272 
   เปลี่ยนเป็น STAT 263 or STAT 272 
     Credits are not counted for statistics major students 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ 
Curriculum mapping 
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 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำล ำดับที่ 3-4 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
วิทยำศำสตร์ในครำวประชุมครั้งท่ี 16/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม  

5. MATH 357 Scientific Problem Solving with the Computer 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

   จากเดิม   กำรแกปัญหำทำงวิทยำศำสตรดวยคอมพิวเตอร์ 
     Scientific Problem Solving with the Computer 
   เปลี่ยนเป็น กำรคณนำเชิงวิทยำศำสตร์ 
     Scientific Computation 

2) ยกเลิกชื่อย่อกระบวนวิชำภำษำอังกฤษ 
   จากเดิม  SCI PRO SOL WITH THE COMP 
   เปลี่ยนเป็น ไม่มี 

3) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม  3(3-0-6) 
   เปลี่ยนเป็น 3(2-3-4) 

4) เปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนวิชำ 
   จากเดิม  บรรยำย 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำยและปฏิบัติกำร 

5) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  MATH 111 
   เปลี่ยนเป็น MATH 253 or MATH 254 

6) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  
6. MATH 467 Neural Networks 

1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 
   จากเดิม  นิวรอลเนทเวิรค 
   เปลี่ยนเป็น นิวรัลเน็ตเวิร์ค 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  Fourth year standing in Mathematics, Computer Science  
     or Engineering; or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น MATH 324 or MATH 325 or MATH 367 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ วัตถุประสงค์ และเนื้อหำกระบวนวิชำ  

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำล ำดับที่ 5-6 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
วิทยำศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา CS 422, CS 471, MATH 357 และ MATH 467 โดยให้มี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา STAT 383 และ STAT 384 โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขเง่ือนไขที่ต้อง
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ผ่านก่อนของกระบวนวิชาเป็น “STAT 263 or STAT 272; for non statistics major 
students” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.5 คณะบริหารธุรกิจเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะบริหำรธุรกิจเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 ACC 183 Financial Accounting for Business 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  

   จากเดิม ACC 101 
   เปลี่ยนเป็น ACC 100 or ACC 101 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ACC 183 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

6.1.6 คณะแพทยศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

คณะแพทยศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 3 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. FORM 391  Applied Anatomy in Forensic Anthropology  2(1-3-2) 
  Pre :  Consent of the department 
2. FORM 492  Forensic Anthropology 1     1(0-3-0) 
  Pre :  Consent of the department 
3. FORM 493  Forensic Anthropology 2     1(0-3-0) 
  Pre :  Consent of the department 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะแพทยศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา FORM 391, 492 และ 493 โดยให้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.7 คณะนิติศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

คณะนิติศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

- LA 430  Copyright in the Digital Age    3(3-0-6) 
  Pre :  LAGE 101 or LAW 103 
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 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรส่วนงำนคณะนิติศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา LA 430 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.8 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา 

วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชำ จ ำนวน 2 กระบวนวิชำ โดยขอให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. ANI 341 Art Concept and Digital Creativity 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 

   จากเดิม  แนวคิดทำงศิลปะและกำรสร้ำงสรรค์เชิงดิจิตอล 
   เปลี่ยนเป็น แนวคิดทำงศิลปะและกำรสร้ำงสรรค์เชิงดิจิทัล 

2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  ANI 101 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น ANI 102 or consent of the department 

3) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum 
mapping 

2. ANI 342 Digital Media Creation 
1) เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชำภำษำไทย 

   จากเดิม  กำรสร้ำงสรรค์สื่อดิจิตอล 
   เปลี่ยนเป็น กำรสร้ำงสรรค์สื่อดิจิทัล 

2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิต 
   จากเดิม  3(2-2-5) 
   เปลี่ยนเป็น 3(1-4-4) 

3) เปลี่ยนแปลงจ ำนวนชั่วโมงบรรยำยและปฏิบัติกำร 
   จากเดิม  บรรยำย 30 ชั่วโมง/ปฏิบัติกำร 30 ชั่วโมง 
   เปลี่ยนเป็น บรรยำย 15 ชั่วโมง/ปฏิบัติกำร 60 ชั่วโมง 

4) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน 
   จากเดิม  ANI 101 or consent of the department 
   เปลี่ยนเป็น ANI 102 or consent of the department 

5) เปลี่ยนแปลงค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ เนื้อหำกระบวนวิชำ และ Curriculum 
mapping 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัยศิลปะ สื่อ 
และเทคโนโลยี ในครำวประชุมครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่
ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ANI 341 และ ANI 342 โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 
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6.1.9 คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน 

 ตำมที่คณะพยำบำลศำสตร์ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต และหลักสูตร                   
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษำที่เข้ำ
ศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป นั้น  
 คณะพยำบำลศำสตร์ประสงค์ขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกัน เพ่ือให้นักศึกษำที่เคยลงทะเบียน
เรียนกระบวนวิชำในหลักสูตรฉบับเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรฉบับ
ใหม่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้น
ไป  ดังนี้ 

กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน 
ล าดับ กระบวนวิชา หน่วยกิต กระบวนวิชา หน่วยกิต 

1 NGAD 112 Introduction to Nursing- 
Midwifery Profession, 
and Morals and Code 
of Ethics 

2(2-0-4) NGAD 101 Introduction to Nursing 
Profession 

1(1-0-2) 

2 NGID 203  Health Promotion and 
Disease Prevention 

3(3-0-6) NGID 101  Health Promotion and 
Disease Prevention 

2(2-0-4) 

หมายเหตุ :    ให้ใช้กระบวนวิชาในตารางด้านซ้ายแทนกระบวนวิชาในตารางดา้นขวาเทา่นัน้ 

กำรเสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกันดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
ประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2561 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน ตามที่คณะพยาบาล
ศาสตร์เสนอ และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

6.1.10 คณะบริหารธุรกิจเสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน 

 ตำมที่คณะบริหำรธุรกิจได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป นั้น  
 คณะบริหำรธุรกิจประสงค์ขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกัน เพ่ือให้นักศึกษำในหลักสูตรเดิม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำมำรถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำได้ครบตำมที่หลักสูตรก ำหนดเพ่ือประโยชน์ในกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน 
ล าดับ กระบวนวิชา หน่วยกิต กระบวนวิชา หน่วยกิต 

1 ACC 101 Elementary Accounting 3(3-0-6) ACC 100 Elementary Accounting 1 3(3-0-6) 
2 ACC 181 Accounting for Non 

Accountants 
3(3-0-6) ACC 103 General Accounting 3(3-0-6) 

3 ACC 183 Financial Accounting for 
Business 

3(3-0-6) ACC 104 Elementary Accounting 2 3(3-0-6) 
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กระบวนวิชาที่ใช้แทนกัน 
4 ACC 201 Intermediate Accounting 1 3(3-0-6) ACC 205 Intermediate Accounting 1 3(3-0-6) 
5 ACC 202 Intermediate Accounting 2 3(3-0-6) ACC 206 Intermediate Accounting 2 3(3-0-6) 
6 ACC 281 Elementary Taxation 3(3-0-6) ACC 243 Taxation 1 3(3-0-6) 

หมายเหตุ :    กระบวนวิชาในตารางดา้นซา้ยและด้านขวา สามารถใช้แทนกันได้ทั้งสองทาง 

กำรเสนอขอเทียบกระบวนวิชำเพ่ือใช้แทนกันดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
ประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ ในครำวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2561 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน  ตามที่
คณะบริหารธุรกิจเสนอ และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอมหาวิทยาลัยลงนามต่อไป โดยให้ปรับแก้ไขผล
บังคับใช้ จากเดิม “ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป” เปลี่ยนเป็น “ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป”  

6.1.11 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

- PA 334  Public Choice    3(3-0-6) 
  Pre :  PA 101 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะรัฐศำสตร์และ                
รัฐประศำสนศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่
ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา PA 334 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.1.12 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชา 

คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ และปรับปรุงกระบวนวิชำ เพ่ือรองรับกำรเปิดหลักสูตร
ใหม่ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562 ดังนี้ 

1. เปิดกระบวนวิชาใหม่  จ ำนวน 27 กระบวนวิชำ ดังนี้   
1. ES 201  Principles of Environmental Science   3(3-0-6) 
  Pre :  None  
2. ES 202  Environmental Analytical Chemistry   4(3-3-6) 
  Pre :  CHEM 113 and CHEM 117 and ES 201 
3. ES 211  Environmental Safety and Ethics    1(1-0-2) 
  Pre :  None 
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4. ES 222  Environmental Ecology     3(2-3-4) 
  Pre :  BIOL 102 and BIOL 104 
5. ES 311  Introduction to Environmental Standards,  
  Law and Regulations     3(3-0-6) 
  Pre :  None 
6. ES 312  Clean Technology and Life Cycle Assessment  3(3-0-6) 
  Pre :  ES 201  
7. ES 322  Concepts of Environmental Microbiology   3(2-3-4) 
  Pre :  BIOL 102 and BIOL 104 and ES 201 
8. ES 331  Water Pollution and Wastewater Treatment  3(2-3-4) 
  Pre :  ES 201 
9. ES 341  Soil and Groundwater Pollution    3(2-3-4) 
  Pre :  ES 201 
10. ES 351  Air Pollution      3(2-3-4) 
  Pre :  ES 201 
11. ES 371  Environmental Remediation Technology   3(3-0-6) 
  Pre :  ES 201 
12. ES 441  Contaminated Site Characterization   3(3-0-6) 
  Pre :  ES 341 
13. ES 451  Climate Change and Climate System Modeling  3(3-0-6) 
  Pre :  PHYS 187 and ES 213 
14. ES 480  Introduction to Environmental Modeling   3(3-0-6) 
  Pre :  MATH  265 and STAT 265 and ES 201 
15. ES 490  Apprenticeship      1 Credit 
  Pre :  Fourth year standing 
16. ES 495  Seminar       1(1-0-2) 
  Pre :  Fourth year standing 
17. ES 496  Selected Topics in Environmental Science  3(3-0-6) 
  Pre :  Fourth year standing 
18. ES 498  Cooperative Education     6 Credits 
  Pre :  Fourth year standing 
19. ES 499  Special Problems      3 Credits 
  Pre :  Fourth year standing 
20. MATH 265  Mathematical Methods for Environmental Science 3(3-0-6) 
  Pre :  MATH 111 
21. STAT 265  Environmental Statistics     3(3-0-6) 
  Pre :  None 
22. DSCI 123  Fundamental Concept of Data Science   3(3-0-6) 
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  Pre :  None 
23. DSCI 390  Seminar in Data Science     1(1-0-2) 
  Pre :  Third year standing or consent of the department 
24. DSCI 496  Cooperative Education     6 Credits 
  Pre :  Fourth year standing and consent of the department 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 1-24 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
วิทยำศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

25. CS 335  Microcontroller and Internet of Things   3(2-2-5) 
  Pre :  CS 113 or CS 214 or CS 215 or CS 216 or CS 217  

    or CS 219 or DSCI 223  
26. CS 456  Machine Learning      3(3-0-6) 
  Pre :  CS 251 and MATH 112; and STAT 150 or STAT 263 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 25-26 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
วิทยำศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

27. STAT 354  Time Series Analysis for Data Science   3(2-2-5) 
  Pre :  DSCI 223; and STAT 263 or STAT 272 or STAT 280 

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 27 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
วิทยำศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2561 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. ปรับปรุงกระบวนวิชา จ ำนวน 1 กระบวนวิชำ โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

 CS 251 Data Structures 
- เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน  

   จากเดิม CS 113 or CS 211 or CS 214 or CS 215 or CS 216  
     or CS 217 or CS 219 
   เปลี่ยนเป็น CS 113 or CS 214 or CS 215 or CS 216 or CS 217 
     or CS 219 or DSCI 223 

 กำรปรับปรุงกระบวนวิชำได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 กระบวนวิชำที่เสนอขอเปิดใหม่ยังไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมขั้นตอน และยังไม่ได้แจ้งเวียน
พิจำรณำควำมซ้ ำซ้อนของเนื้อหำกระบวนวิชำ โดยคณะฯ แจ้งว่ำมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรเสนอกระบวน
วิชำดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำ เนื่องจำกได้น ำกระบวนวิชำดังกล่ำว
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บรรจุไว้ในหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ที่จะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร และสภำ
มหำวิทยำลัยพิจำรณำภำยในเดือนพฤศจิกำยนนี้ ทั้งนี้ คณะฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกระบวนวิชำ รวมถึงกำรด ำเนินกำรแจ้งเวียนเพ่ือพิจำรณำควำมซ้ ำซ้อนก่อนน ำเสนอมหำวิทยำลัย
อนุมัต ิ

 ทั้งนี้  ผู้แทนคณะวิทยำศำสตร์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหน่วยกิตของกระบวนวิชำ ES 490 
Apprenticeship จากเดิม 1 หน่วยกิต เป็น 2(0-10-0) 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา ES 201, 202, 211, 222, 311, 312, 322, 

331, 341, 351, 371, 441, 451, 480, 490, 495, 496, 498, 499; MATH 265; STAT 265; 
DSCI 123, 390 และ 496 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็น
ต้นไป ทั้งนี้  ขอให้ปรับแก้ไขกระบวนวิชาตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนน าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 
1) ขอให้คณะตรวจสอบรายละเอียดกระบวนวิชาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัย 
2) ES 211 ให้ปรับแก้ไข Curriculum mapping ข้อ 3.2 ให้เป็นจุดขาว () และให้ตัด 

“” ในคอลัมน์วิธีการประเมินผล ในหมวดที่ 3 ออก 
3) ES 341 

- ให้ระบุเครื่องหมาย “” ในช่องปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อลักษณะกระบวนวิชา 
- ให้ปรับแก้ไขจ านวนชั่วโมงบรรยาย จากเดิม 45 ชั่วโมง เป็น 30 ชั่วโมง เพื่อให้

สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต  
4) ES 490 

- เนื่องจากผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์แจ้งที่ประชุมว่า ขอเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต
เป็น 2(0-10-0) ดังนั้น ขอให้คณะฯ ปรับแก้ไขรายละเอียดกระบวนวิชาในส่วนอ่ืนๆ 
ให้สอดคล้องกันด้วย 

- ให้ระบุเครื่องหมาย “” ในหัวข้อการวัดและประเมินผลด้วยอักษร P 
5) ES 498 ให้ระบุเครื่องหมาย “” ในหัวข้อการวัดและประเมินผลด้วยอักษร P 
6) ES 499 

- ให้ระบุเครื่องหมาย “” ในหัวข้อการวัดและประเมินผลด้วยอักษร P 
- ให้ตรวจสอบการเขียนลักษณะหน่วยกิต และระบุจ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติในเนื้อหา

กระบวนวิชาด้วย 
2. เห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา CS 335, CS 456 และ STAT 354 โดยให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้คณะตรวจสอบ
รายละเอียดกระบวนวิชาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

3. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา CS 251 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้คณะตรวจสอบรายละเอียดกระบวน
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วิชาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

6.1.13 คณะการสื่อสารมวลชนเสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

คณะกำรสื่อสำรมวลชนเสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 35 กระบวนวิชำ เพ่ือรองรับกำรเปิดสอน
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำพยนตร์ดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 

  วิชาศึกษาทั่วไป 
1. DF 100  Introduction to Film     3(3-0-6) 
  Pre :  None  

  วิชาเฉพาะ 
2. DF 101  Introduction to Digital Film    3(3-0-6) 
  Pre :  None  
3. DF 102 Art History for Digital Film     3(3-0-6) 
  Pre :  None 
4. DF 103 Writing for Digital Content     3(2-2-5) 
  Pre :  None 
5. DF 104 Basic Acting for Digital Film    3(2-2-5) 
  Pre :  None 
6. DF 201  Film Storytelling      3(2-2-5) 
  Pre :  DF 103 
7. DF 202 Photography for Digital Film    3(2-2-5) 
  Pre :  None 
8. DF 203 Lighting Techniques for Digital Film    3(2-2-5) 

  Pre :  None 
9. DF 204 Advanced Acting for Digital Film     3(2-2-5) 
  Pre :  DF 104  
10. DF 205 Screenwriting       3(2-2-5) 
  Pre :  DF 201 
11. DF 206  Basic Directing for Digital Film    3(2-2-5) 
  Pre :  DF 104 
12. DF 301     Experimental Film      3(2-2-5) 
  Pre :  DF 101  
13. DF 311  American Film       3(3-0-6) 
  Pre :  None 
14. DF 312  European Film      3(3-0-6) 
  Pre :  None 
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15. DF 313  Asian Film       3(3-0-6) 
  Pre :  None 
16. DF 314  Thai Film       3(3-0-6) 
  Pre :  None 
17. DF 315  Film Research       3(3-0-6) 
  Pre :  DF 101  
18. DF 316  Film Authorship      3(3-0-6) 
  Pre :  DF 101 
19. DF 321 Presentation for Film Business    3(2-2-5) 
  Pre :  None 
20. DF 322  Financing and Pitching for Film    3(2-2-5) 
  Pre :  DF 101 
21. DF 323 Law for Films       3(3-0-6) 
  Pre :  DF 101 
22. DF 324   Film Administration      3(3-0-6) 
  Pre :  None 
23. DF 325 Film Producing       3(3-0-6) 
  Pre :  DF 101  
24. DF 326 Film Festival       3(2-2-5) 
  Pre :  DF 101 
25. DF 401 Cooperative Education for Digital Film   6 Credits  

  Pre :  Fourth year standing and consent of the department 
26. DF 402  Digital Film Production      6(0-36-0) 

  Pre :  DF 412  
27. DF 403  Seminar in Digital Film      1(0-6-0) 

  Pre : Fourth year standing 
28. DF 411 Film Analysis and Criticism    3(3-0-6) 

    Pre :  DF 101 
29. DF 412 Film Operation       3(2-2-5) 

  Pre :  None  
30. DF 421  Advanced Directing for Digital Film    3(2-2-5)  

  Pre :  DF 206 
31. DF 422  Production Design      3(2-2-5) 

  Pre :  DF 102 
32. DF 431  Film Editing       3(2-2-5) 

  Pre :  DF 101   
33. DF 432 Music for Digital Film     3(2-2-5) 

 Pre :  None    
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 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 1-33 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ
กำรสื่อสำรมวลชน ในครำวประชุมครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อ              
ที่ประชุม 
 ทั้งนี้ คณะกำรสื่อสำรมวลชนแจ้งขอยกเลิกการขอเปิดกระบวนวิชา ล าดับที่ 25-27 เนื่องจำกมีกำร
เปิดกระบวนวิชำใหม่เพ่ิมเติม จึงต้องก ำหนดรหัสกระบวนวิชำใหม่เพ่ือควำมเหมำะสม โดยกำรเปิดกระบวน
วิชำใหม่ดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะกำรสื่อสำรมวลชน ในครำวประชุม
ครั้งที ่17/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2561 จ ำนวน 5 กระบวนวิชำ ดังนี้ 

1. DF 401 Cooperative Education for Digital Film 1   6 Credits  
  Pre :  Fourth year standing and consent of the department 

2. DF 402  Digital Film Production 1      6(0-36-0) 
  Pre :  DF 412  

3. DF 403 Cooperative Education for Digital Film 2   6 Credits  
  Pre :  DF 401 

4. DF 404  Digital Film Production 2      6(0-36-0) 
  Pre :  DF 402  

5. DF 405  Seminar in Digital Film      1(0-6-0) 
  Pre : Fourth year standing 

 กระบวนวิชำที่เสนอขอเปิดใหม่ยังไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมขั้นตอน และยังไม่ได้แจ้งเวียน
พิจำรณำควำมซ้ ำซ้อนของเนื้อหำกระบวนวิชำ โดยคณะฯ แจ้งว่ำมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรเสนอกระบวน
วิชำดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำ เนื่องจำกได้น ำกระบวนวิชำดังกล่ำว
บรรจุไว้ในหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำพยนตร์ดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ที่จะน ำเสนอคณะ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำภำยในเดือนพฤศจิกำยนนี้ ทั้งนี้ 
คณะฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกระบวนวิชำ รวมถึงกำรด ำเนินกำรแจ้งเวียนเพ่ือ
พิจำรณำควำมซ้ ำซ้อนก่อนน ำเสนอมหำวิทยำลัยอนุมัติ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา DF 100, 101, 102, 
103, 104, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 323, 
324, 325, 326, 411, 412, 421, 422, 431, 432 และกระบวนวิชา DF 401, 402, 403, 404 และ 405 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขกระบวน
วิชาตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

1. ให้คณะการสื่อสารมวลชนตรวจสอบรายละเอียดกระบวนวิชาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

2. ให้คณะการสื่อสารมวลชนหารือกับคณะที่มีสาขาวิชา/ศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อพิจารณา
เนื้อหากระบวนวิชาที่อาจมีความซ้ าซ้อนกัน เช่น คณะวิจิตรศิลป์ คณะนิติศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ 
หากกระบวนวิชาใดมีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน ขอให้คณะการสื่อสารมวลชนปรับแก้ไขรายละเอียด
ของกระบวนวิชาให้เรียบร้อยก่อนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

3. ขอให้พิจารณาทบทวนการก าหนดเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป 
โดยท่ีประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรระบุเป็น “None” 
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4. ขอให้ตรวจสอบกระบวนวิชากลุ่มผลิต/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา ว่าควรระบุเครื่องหมาย “” ใน
หัวข้อการวัดและประเมินผลด้วยอักษร P หรือไม่ 

5. DF 100 ข้อ 1.2 ประเภทของกระบวนวิชา ให้ระบุกลุ่มวิชาของวิชาศึกษาทั่วไปด้วย 
6. DF 322 ให้ปรับแก้ไขค าว่า “เงินทุน” เป็น “แหล่งทุน” ในทุกท่ีที่ปรากฏ 
7. DF 402 ให้พิจารณาทบทวนเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนเนื่องจากกระบวนวิชา DF 412 มีเลขรหัส

กระบวนวิชาในล าดับท่ีสูงกว่า หากก าหนดใช้เลขรหัสกระบวนวิชาเรียงตามล าดับจะเหมาะสม
กว่าหรือไม่  

8. DF 405 ให้พิจารณาทบทวนลักษณะกระบวนวิชา เนื่องจากโดยทั่วไปกระบวนวิชาสัมมนาจะ
ระบุลักษณะกระบวนวิชาเป็น “บรรยาย” 

6.1.14 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอเปิดกระบวนวิชำใหม่ จ ำนวน 29 กระบวนวิชำ เพ่ือรองรับ
กำรเปิดสอนหลักสูตรใหม่ จ ำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบูรณำกำร
อุตสำหกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดิจิทัลเกม หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ 

วิชาศึกษาทั่วไป 
1. ATGE 300 Learning Through Activities in Workplace   1(0-3-1) 
  Pre :  ATGE 100 
วิชาแกน 
2. DII 121 Digital Industry Process 1     3(3-0-6) 
  Pre :  ATGE 102   
3. DII 131 Digital Industry Infrastructure 1    3(3-0-6) 
  Pre :  ATGE 102 
4. DII 141 Digital Industry Solution 1     3(3-0-6) 
  Pre :  ATGE 103 
วิชาเอกบังคับ 
5. DII 211 Digital Feasibility Study     2(2-0-4) 
  Pre :  ATGE 104 
6. DII 212 Product and Service in Digital Industry   3(3-0-6)

  Pre :  INX 170 
7. DII 213 Professionalism in Digital Industry   3(3-0-6)

  Pre :  Second year standing 
8. DII 231 Digital Industry Infrastructure 2    3(3-0-6) 

  Pre :  DII 131 
9. DII 241 Digital Industry Solution 2     3(3-0-6) 
  Pre :  DII 141 
10. DII 242 Digital Industry Solution 3     3(3-0-6) 
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  Pre :  DII 141 
11. DII 290 Work Integrated Learning Preparation   3(3-0-6)

  Pre :  None 
12. DII 391 Work Integrated Learning 1    9 Credits 
  Pre :  DII 290 
13. DII 491 Work Integrated Learning 2    9 Credits 
  Pre :  DII 391   
14. DII 492 Work Integrated Learning 3    9 Credits 
  Pre :  DII 491 
วิชาเอกเลือก 
15. DII 311 Advanced Topics in Digital Industry Business  3(3-0-6) 
  Pre :  DII 212 
16. DII 321 Advanced Topics in Digital Industry Process  3(3-0-6) 
  Pre :  DII 121 
17. DII 331 Advanced Topics in Digital Industry Infrastructure 3(3-0-6) 
  Pre :  DII 231  
18. DII 341 Advanced Topics in Digital Industry Solution  3(3-0-6) 
  Pre :  DII 242 
19. DII 381 Selected Topics in Digital Industry Integration 1  3(1-6-2) 
  Pre :  DII 211 
20. DII 382 Selected Topics in Digital Industry Integration 2  3(1-6-2) 
  Pre :  DII 211 
21. DII 383 Selected Topics in Digital Industry Integration 3  3(1-6-2) 
  Pre :  DII 211 
22. DII 384 Selected Topics in Digital Industry Integration 4  3(3-0-6) 
  Pre :  DII 211 
23. DII 385 Selected Topics in Digital Industry Integration 5  3(3-0-6) 
  Pre :  DII 211  

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 1-23 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในครำวประชุมครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอ
ต่อที่ประชุม 

วิชาแกน 
24. DG 111 Computer and Programming for Game 1   3(1-4-4) 
  Pre :  None 
25. DG 112 Computer and Programming for Game 2   3(1-4-4)  

  Pre :  DG 111 
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วิชาเอก 
26. DG 281 Game Studio 1            30(5-20-20) 
  Pre :  DG 111       
27. DG 381 Game Studio 2             30(5-20-20) 

  Pre : DG 281       
28. DG 491 Work Integrated Learning for Digital Game 1  9 Credits 

    Pre :  Fourth year standing 
29. DG 492 Work Integrated Learning for Digital Game 2  9 Credits 

  Pre :  Fourth year standing  

 กำรเปิดกระบวนวิชำใหม่ ล ำดับที่ 24-29 ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำ
วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2561 ดังรำยละเอียด
ที่เสนอต่อที่ประชุม  

 ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ตรวจสอบรำยละเอียดกระบวนวิชำในเบื้องต้นแล้ว แต่ ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรแจ้งเวียนให้คณะ/วิทยำลัยที่เกี่ยวข้องพิจำรณำควำมซ้ ำซ้อนของเนื้อหำกระบวนวิชำ  โดยวิทยำลัย
ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  แจ้งว่ำมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรเสนอกระบวนวิชำดังกล่ำวให้คณะ
กรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำ เนื่องจำกได้น ำกระบวนวิชำดังกล่ำวบรรจุไว้ในหลักสูตร
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบูรณำกำรอุตสำหกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 และหลักสูตรวิทยำ -
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดิจิทัลเกม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ที่จะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
สภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำภำยในเดือนพฤศจิกำยนนี้  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา ATGE 300; DII 121, 
131, 141, 211, 212, 213, 231, 241, 242, 290, 391, 491, 492, 311, 321, 331, 341, 381, 382, 
383, 384, 385; DG 111, 112, 281, 381, 491 และ 492 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขกระบวนวิชาตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อน
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

1. ให้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ตรวจสอบรายละเอียดกระบวนวิชาให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

2. กระบวนวิชาที่ชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษมีค าว่า “Digital Industry” ให้ก าหนดชื่อย่อ
กระบวนวิชาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ATGE 300 
- ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเง่ือนไขท่ีต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา 
- ระบุเครื่องหมาย “” ในหัวข้อการวัดและประเมินผลด้วยอักษร P 

4. DII 212 ให้ตรวจสอบกระบวนวิชา INX 170 ที่ระบุเป็นเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวน
วิชา เนื่องจากกระบวนวิชาดังกล่าวไม่ปรากฏในฐานข้อมูลกระบวนวิชา 

5. DII 290 ให้ตัดเครื่องหมาย “” ในหัวข้อลักษณะกระบวนวิชาแบบฝึกปฏิบัติ ออก 
6. DG 281 และ 381 เนื่องจากจ านวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัย และอาจส่งผลกระทบต่อการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา จึงขอให้วิทยาลัยฯ 
น าเนื้อหาของกระบวนวิชา DG 281, 381 ที่ประกอบด้วยทักษะต่างๆ มาจ าแนกออกเป็นชุด
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กระบวนวิชาที่มีความต่อเนื่องกัน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลในแต่ละกระบวนวิชา เพื่อน ามาพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

 
6.2 พิจารณาการเปิด/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตร และเรื่องทางวิชาการ 

6.2.1 คณะทันตแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 

 คณะทันตแพทยศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

เนื่องจำกอำจำรย์มีภำระงำนเพ่ิมมำกขึ้นท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้ ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2548 จึงขอเปลี่ยนแปลง
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 2 รำย ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล *  1. ผศ.ทพญ.วีรนุช ทองงาม - อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภำ,  2560 
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั,  2553 
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2550 
2. อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ * 2. อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ * - ว.ท. (ศัลยศำสตร์ช่องปำก และแมก็ซิลโลเฟเชียล), 

ทันตแพทยสภำ, 2545 
- ป.บัณฑิต (ศลัยศำสตร์ช่องปำก และแม็กซลิโลเฟ

เชียล), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2542 
- ศศ.บ. (กำรวัดและประเมินผล), 

มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2556 
- ท.บ., มหำวิทยำลยัมหิดล, 2540   

3. ผศ.ทพญ.สิริพร ไชยมะโน 3. ผศ.ทพญ.ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ - อ.ท. (วิทยำกำรวินิจฉัยโรคช่องปำก, นิติทันตวิทยำ), 
ทันตแพทยสภำ, 2556 

- M.SD. (Dent Maxillofacial Radiology), The 
University of Queensland, Australia, 2005 

- ป.บัณฑิต (รังสีวิทยำช่องปำกและแม็กซิลโลเฟ
เชียล), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2543  

- ท.บ., มหำวิทยำลยัมหิดล, 2539 
4. ผศ.ทพญ.วิกันดำ เขมำลลีำกุล 4. ผศ.ทพญ.วิกันดำ เขมำลลีำกุล - อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน), ทันตแพทยสภำ, 2558 

- ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมจัดฟัน), 
มหำวิทยำลยัมหิดล, 2543 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- วท.ม. (ทันตกรรมจดัฟัน), มหำวิทยำลัยมหิดล, 
2541 

- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2537 

5. อ.ทพญ.ชนิกำ แมนมนตร ี 5. อ.ทพญ.ชนิกำ แมนมนตรี * - The American Board of Pediatric Dentistry, 
USA, 2012  

- M.Sc. (Pediatric Dentistry), University of 
Alabama at Birmingham, USA, 2012  

- ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2551  

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

2. การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
  1. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ มีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนวิชำ ดังนี้ 
   จากเดิม BCHM 252 Medical Biochemistry for Dental Students  5(4-3-8)
   เปลี่ยนเป็น BCHM 210 General Biochemistry  3(2-2-5) 
    BCHM 253 Clinical Biochemistry in Dentistry  2(2-0-4) 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ มีกำรเพ่ิมกระบวนวิชำในส่วนของวิชำชีพเลือก จ ำนวน 1 

กระบวนวิชำ เพื่อให้นักศึกษำได้เลือกเรียนตำมควำมสนใจ ดังนี้ 
- DOPE 692  Operative Dentistry, The Art and Science of  
  Tooth Bleaching 1(0-3-0) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะทันตแพทยศำสตร์ ใน
ครำวประชุมสำมัญ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับปรุงโครงสร้าง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้  ขอให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของกระบวนวิชา DOPE 692 ให้สอดคล้องกับเอกสารกระบวนวิชา
ฉบับเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

2. ให้ประสานกับคณะแพทยศาสตร์ในการเสนอขอเทียบกระบวนวิชาเพื่อใช้แทนกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป 
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6.2.2  คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 

  คณะอุตสำหกรรมเกษตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 
2558 ดังนี้   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล 1. ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล - วท.ด. (เทคโนโลยีทำงอำหำร), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2550 
- วท.ม. (พัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร), 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร,์ 2545 
- วท.บ. (พัฒนำผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรมเกษตร), 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร,์ 2542 
2. อ.ดร.ชิตำพัณณ์ ใบง้ิว 2. อ.ดร.ชิตำพัณณ์ ใบง้ิว - ปร.ด. (พัฒนำผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรมเกษตร), 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร,์ 2558 
- วท.ม. (พัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร), 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร,์ 2554 
- วท.บ. (เทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 

2551 
3. อ.สุวรรณำ เดชะรัตนำงกูร 3. อ.สุวรรณำ เดชะรัตนำงกูร - วท.ม. (เทคโนโลยีทำงอำหำร), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2541 

- วท.บ. (วิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร), มหำวิทยำลยั
บูรพำ, 2537 

4. อ.ดร.กัญญรัตน์ สุทธภักติ 4. รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง - ปร.ด. (พัฒนำผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรมเกษตร), 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร,์ 2549 

- วท.ม. (พัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร), 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร,์ 2535 

- วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2531 

5. อ.ดร.ปิยวรรณ สิมะไพศำล 5. อ.ดร.ปิยวรรณ สิมะไพศำล - Ph.D. (Food Sciences), The University of Nottingham, 
United Kingdom, 2013 

- วท.ม. (พัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร), 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร,์ 2544 

- วท.บ. (เทคโนโลยีทำงอำหำร), จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย, 2541 
 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะอุตสำหกรรม
เกษตร ในครำวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
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การศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  

6.2.3 คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 

  คณะอุตสำหกรรมเกษตรเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทำง
ทะเล หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป โดยขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมปีระสิทธิภำพ และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้   

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยำโส 1. ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยำโส - ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภำพ), มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์, 2550 
- วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2543 
2. ผศ.ดร.ธรรณพ เหลำ่กุลดิลก 2. ผศ.ดร.ธรรณพ เหลำ่กุลดิลก - วท.ด. (เทคโนโลยีทำงอำหำร), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2553 

- วท.ม. (เทคโนโลยีทำงอำหำร), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2548 
- วท.บ. (เทคโนโลยีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 

2544 
3. อ.ดร.สุคันธำ โอศริิพันธุ ์ 3. อ.ดร.สุคันธำ โอศริิพันธุ ์ - ปร.ด. (วิทยำศำสตร์ชีวภำพ), มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำธนบุร,ี 2554 
- วท.ม. (จุลชีววิทยำประยุกต์), มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำธนบุร,ี 2546 
- วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร), 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร,์ 2543 
4. ผศ.ดร.สุธี วังเตือย อ.ก าธร พุทธิขจร - M.S. (Applied Marine Biotechnology and Engineering), 

Kangnung-Wonju National University, South Korea, 2009 
- วท.บ. (ประมง), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร,์ 2547 

5. อ.ดร.สุธำสินี ญำณภักด ี 5. อ.ดร.สุธำสินี ญำณภักด ี - ปร.ด. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร), 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร,์ 2557 

- วท.ม (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร), 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร,์ 2551 

- วท.บ. (อุตสำหกรรมเกษตร), มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร,์ 2549 
 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะอุตสำหกรรม
เกษตร ในครำวประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2561 ดังรำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางทะเล หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  
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6.2.4  คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปิดสอนวิชาโทโบราณคดี 

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชำโทที่เปิดสอนส ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ลง
วันที่ 18 มิถุนำยน 2550 คณะมนุษยศำสตร์ โดยภำควิชำประวัติศำสตร์ ได้เปิดสอนวิชำโทโบรำณคดี โดย
ก ำหนดให้เรียนกระบวนวิชำ ARCH 373, 374, 473, 474 และ 475 รวมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต นั้น  

 เนื่องจำกอำจำรย์ผู้สอนที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนโบรำณคดีโดยเฉพำะได้เกษียณอำยุรำชกำร 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 และภำควิชำประวัติศำสตร์ไม่สำมำรถหำอำจำรย์มำทดแทนได้ จึงไม่ได้เปิดสอนกระบวน
วิชำที่อยู่ในกลุ่มวิชำโบรำณคดี ประกอบกับภำควิชำประวัติศำสตร์จะมุ่งเน้นกำรเปิดสอนหลักสูตรสำขำวิชำ
ประวัติศำสตร์ ทั้งในระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก คณะมนุษยศำสตร์จึงเสนอขอปิดสอนวิชำ
โทโบรำณคดี ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป 

กำรปิดสอนวิชำโทดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปิดสอนวิชาโทโบราณคดี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และใหน้ าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

6.2.5  คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงวิชาโทธรณีวิทยา (Geology) 

 คณะวิทยำศำสตร์เสนอขอปรับปรุงวิชำโทธรณีวิทยำ (Geology) และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 

วิชาโทเดิม 
(ตามประกาศฯ ฉบบัลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550) 

วิชาโทปรับปรงุใหม ่

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต จำกกระบวนวิชำ
ต่อไปนี้ 

GEOL 103, 104, 214, 216, 218, 231, 232, 234, 237, 
244, 301, 302, 310 

ให้เรียนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต ดังนี้ 

1. วิชำบังคับ จ ำนวน 4 หน่วยกิต ได้แก่ GEOL 103 
2. วิชำเลือก ให้เลือกเรียนกระบวนวิชำ GEOL อื่นๆ อีก

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 11 หน่วยกิต  

กรณีหลักสูตรสำขำวิชำใดก ำหนดให้กระบวนวิชำ 
GEOL 103 เป็นกระบวนวิชำบังคับไว้ในหลักสูตรแล้ว ให้
นักศึกษำเลือกเรียนกระบวนวิชำธรณีวิทยำ (GEOL) ตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อ 2 แทนได้ โดยให้มีจ ำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 
15 หน่วยกิต 

กำรปรับปรุงวิชำโทได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ ในครำว
ประชุมครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทธรณีวิทยา (Geology) โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้จัดท าเป็นประกาศเสนอ
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
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6.2.6  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 

  คณะวิศวกรรมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 
เป็นต้นไป เนื่องจำกมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลำออกจำกรำชกำร จ ำนวน 1 ท่ำน จึงขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแขนงวิชำไฟฟ้ำก ำลัง เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ ดังนี้   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
แขนงวิชาไฟฟ้าก าลัง 

1. ผศ.ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ * 1. ผศ.ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ * - M.S. (Electrical Engineering), Clemson 
University, USA, 1997 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำเจำ้คุณทหำรลำดกระบัง, 2537 

2. ผศ.กสณิ ประกอบไวทยกิจ * 2. ผศ.กสณิ ประกอบไวทยกิจ * - M.Eng. (Electrical Engineering), Tokyo Institute 
of Technology, Japan, 1998 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2535 
3. อ.ยศนัย ศรีอุทัยศริิวงศ์ * 3. อ.ดร.วัชริน ศรีรัตนาวิชัยกุล * - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2558 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), สถำบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำเจำ้คุณทหำรลำดกระบัง, 2550 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ โดย
กำรแจ้งเวียน เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
วิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.7  คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2562 

ตำมที่คณะวิทยำศำสตร์ได้เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีทักษะด้ำนวิทยำกำร
ข้อมูลในระดับพ้ืนฐำนและในระดับสูง เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่
พัฒนำอย่ำงรวดเร็ว และตอบสนองควำมต้องกำรขององค์กรและหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน และ
สภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร โดยให้
จัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตรเพื่อเสนอพิจำรณำในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป นั้น  
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บัดนี้ คณะวิทยำศำสตร์ได้จัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำร
ข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอพิจำรณำในขั้นตอนที่ 2 โดยมีสำระส ำคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในศำสตร์ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ สถิติ และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ที่จ ำเป็น

ต่อกำรเป็นนักวิทยำกำรข้อมูล 
2) มีทักษะในกำรเป็นนักวิเครำะห์ข้อมูลที่สำมำรถเขียนโปรแกรม พัฒนำตัวแบบทำง

คณิตศำสตร์และใช้สถิติ เพ่ือกำรประยุกต์ใช้งำนในองค์กร 
3) มีประสบกำรณ์ด้ำนวิทยำกำรข้อมูลในกำรปฏิบัติงำนจริงในหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 
4) มีควำมใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำธำรณะ รู้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก และ

เป็นผู้ที่สำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ก าหนดเปิดสอน  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป  
3. รูปแบบของหลักสูตร  หลักสูตรปกติ (ภำษำไทย) มีระยะเวลำกำรศึกษำ 4 ปี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สอดคล้องตำมเกณฑ์ของ สกอ. โดยมีรำยชื่อดังนี้  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1. ผศ.ดร.ปรำรถนำ ใจผ่อง - Ph.D. (Mathematics), University of Illinois at Urbana, USA., 2011  

- วท.ม. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2545  
- ศษ.บ. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2543 

2. อ.ดร.วรวุฒิ ศรสีุขค ำ - Ph.D. (Computer Science), Northumbria University, UK, 2017 
- วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร,์ 2547  
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุร,ี 2544 

3. อ.ดร.วีรินท์รดำ วงค์รินทร ์ - ปร.ด. (สถติิ), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร,์ 2560 
- วท.ม. (สถิติประยุกต์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2556 
- วท.บ. (สถิติ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2553 

4. อ.ดร.ศิรมิำ สุวรรณ - ปร.ด. (สถติิประยุกต์), มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ, 2556 
- วท.ม. (สถิติ), สถำบันบณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร,์ 2544 
- ศษ.บ. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2527 

5. อ.ดร.ศุภกจิ อำวิพันธุ ์ - D.Eng (Computer Science and Engineering), Waseda University, Japan, 2013 
- M.Eng (Computer Science and Engineering), Waseda University, Japan, 2009 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2548 

 ทั้งนี้ มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้ ำซ้อนกับหลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิต
ศำสตรศึกษำ จ ำนวน 1 รำย คือ ผศ.ดร.ปรำรถนำ ใจผ่อง โดยคณะวิทยำศำสตร์ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมว่ำ ขณะนี้
คณะศึกษำศำสตร์อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร
ศึกษำ โดยได้มอบหมำยให้อำจำรย์ท่ำนอ่ืนมำเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน ซึ่งหลักสูตรดังกล่ำวผ่ำน
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรวิชำกำรบัณฑิตวิทยำลัย เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2561 และอยู่ระหว่ำงน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัยพิจำรณำ ในวันที่ 19 ตุลำคม 2561 

5. โครงสร้างหลักสูตร  จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 131 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
1. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป  30 หน่วยกิต 
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 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  6 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 95 หน่วยกิต 
 2.1 วิชำแกน  21 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 59 หน่วยกิต 
            - วิชำเอกบังคับ                                32   หน่วยกิต 
            - วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ                 27   หน่วยกิต 
 2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ                 15   หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ                   6   หน่วยกิต 

 รำยละเอียดของหลักสูตร ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 

 ทั้งนี้ คณะวิทยำศำสตร์ขอเสนอหลักสูตรดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร
พิจำรณำ โดยไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมขั้นตอน เนื่องจำกมีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัย
พิจำรณำภำยในเดือนพฤศจิกำยนนี้  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 2) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป ดังนี้ 

1. ให้คณะวิทยาศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้องและสอดคล้องตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และมหาวิทยาลัย 

2. ปรับแก้ไขลักษณะของหลักสูตร เป็น “หลักสูตรเดี่ยว” 
3. ปรับแก้ไขประเภทของหลักสูตร เป็น “ปริญญาตรีทางวิชาการ” 
4. ปรับแก้ไขรายละเอียดของกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับเอกสารกระบวนวิชาฉบับเสนอ

มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
5. หน้า 21 แม้ว่าจะมีการระบุข้อความว่า “และกระบวนวิชาอ่ืนระดับ 300-400 ที่เปิดสอน

เพิ่มเติมในสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล” ไว้ในตอนท้ายของกลุ่มวิชาเอกเลือก แต่ในอนาคตหากมี
การเปิดกระบวนวิชาใหม่เพื่อก าหนดเป็นวิชาเอกเลือกเพิ่มเติม คณะฯ จะต้องจัดท าหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ. 08) เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนด้วย เพื่อให้มีเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของส านักทะเบียนและประมวลผล 

6. หน้า 21 ให้ตัดข้อความ “นักศึกษาต้องเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเอกและสาขาวิชา
โท จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต” ในตอนท้ายของหมวดวิชาเลือกเสรี ออก 
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6.2.8  คณะวิทยาศาสตร์ขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

ตำมที่คณะวิทยำศำสตร์ได้เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจด้ำนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม และมีทักษะควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี และ
สภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2561 ได้พิจำรณำแล้ว มีมติเห็นชอบใน
หลักกำร กำรเสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 1) และให้จัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตรเพ่ือเสนอพิจำรณำ
ในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป นั้น 

บัดนี้ คณะวิทยำศำสตร์ได้จัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอพิจำรณำในขั้นตอนที่ 2 โดยมีสำระส ำคัญ
ของหลักสูตร ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) สำมำรถออกแบบและวำงแผนกำรติดตำมตรวจสอบสภำพแวดล้อมทั้งทำงด้ำนกำยภำพ (ดิน 

น้ ำ และอำกำศ) และชีวภำพ (พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ) ได้ถูกต้องตำมหลักกำรทำง
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 

2) สำมำรถวิเครำะห์ตัวอย่ำงทรัพยำกรธรรมชำติทำงกำยภำพ และทรัพยำกรธรรมชำติทำง
ชีวภำพ ได้ถูกต้องตำมหลักกำรและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

3) สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลทำงสิ่งแวดล้อม และประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม รวมถึง
เสนอแนะแนวทำงกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูสภำพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบเสียหำยจำกกิจกรรมของ
มนุษย์ ตลอดจนเสนอแนะมำตรกำรลดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจำกกำร
เปลี่ยนแปลงกระบวนกำรหรือปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ 

4) มีคุณลักษณะของควำมเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (21st Century Skills) และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) 

2. ก าหนดเปิดสอน  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป 
3. รูปแบบของหลักสูตร  หลักสูตรนำนำชำติ มีระยะเวลำกำรศึกษำ 4 ปี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สอดคล้องตำมเกณฑ์ของ สกอ. โดยมีรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ดังนี้  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1. ผศ.ดร.จิรฏัฐ์ แสนทน - Ph.D. (Environmental Science and Engineering), Colorado School of Mines, 

U.S.A., 2003 
- M.S. (Environmental Science and Engineering), Colorado School of Mines, 

U.S.A., 1998 
- B.S. (Geological Engineering), Colorado School of Mines, U.S.A., 1997 

2. อ.ดร.พิมลรัตน์ เทียนสวสัดิ ์ - Ph.D. (Plant Biology), University of Illinois, U.S.A., 2013 
- M.S. (Plant Biology), University of Illinois, U.S.A., 2009 
- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2548 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
3. อ.ดร.อลสิ ชำร์ป - Ph.D. (Natural Resource Management), Hiroshima University, Japan, 2000 

- M.Sc. (Natural Resource Management), Hiroshima University, Japan, 1997 
- วท.ม. (กำรประเมินควำมเสีย่งทำงสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเขตร้อน), 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2538 
- วท.บ. (ชีววิทยำ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2536 

4. อ.ดร. ภูมศิร์ ทับทิมแดง - วท.ม. (กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม) (หลักสูตรนำนำชำติ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2558 
- วท.ม. (กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม) (หลักสูตรนำนำชำติ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2552 
- วท.บ. (วิทยำศำสตร์ทั่วไป), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2550 

5. อ.ดร.ทิพย์สุคนธ์ คุม้แสง - Ph.D. (Environmental Engineering and Management), Asian Institute of 
Technology, 2013 

- วท.ม. (ฟิสิกส์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2547 
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 

 
ทั้งนี้ มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้ ำซ้อนกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา 

(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) จ ำนวน 1 
รำย คือ ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน ซึ่งส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมจำกคณะวิทยำศำสตร์
และบัณฑิตวิทยำลัย ดังนี้ 

1. คณะวิทยำศำสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำธรณีวิทยำ (หลักสูตร
นำนำชำติ) และหลักสูตรปรัชญำดุษฏีบัณฑิต สำขำวิชำธรณีวิทยำ (หลักสูตรนำนำชำติ) โดย
เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน เป็น อ.ดร.นิติ มั่นเข็ม
ทอง ซึ่งหลักสูตรดังกล่ำวได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยแล้ว และอยู่ระหว่ำงจัดท ำข้อมูลใน
ระบบ CHECO เพ่ือเสนอ สกอ. รับทรำบ 

2. บัณฑิตวิทยำลัยตรวจพบว่ำ อ.ดร.นิติ มั่นเข็มทอง มีรำยชื่อซ้ ำซ้อนกับหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำ 
บัณฑิต สำขำวิชำธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนำนำชำติ)  ซึ่งคณะวิทยำศำสตร์ได้เสนอขอปิด
หลักสูตรในหลักกำร โดยได้รับควำมเห็นชอบสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎำคม 2561 ทั้งนี้ ปัจจุบันมีนักศึกษำคงค้ำงในหลักสูตรจ ำนวน 8 รำย ซึ่งจะสอบกำร
ค้นคว้ำอิสระในเดือนธันวำคม 2561 และคณะฯ จะเสนอขอปิดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
ที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ต่อไป (คณะฯ ก ำลังเสนอขอปรับลดจ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดังกล่ำว โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรวิชำกำรบัณฑิตวิทยำลัย เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 
2561 และอยู่ระหว่ำงน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัยพิจำรณำ ใน
วันที่ 19 ตุลำคม 2561)     

5. โครงสร้างหลักสูตร  

 แผนปกต ิ
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 

แผนสหกิจศึกษา 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
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 แผนปกต ิ
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 

แผนสหกิจศึกษา 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    98 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า    103 หน่วยกิต 
2.1 วิชำแกน 26 หน่วยกิต 26 หน่วยกิต 
2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ    72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ    77 หน่วยกิต 
     - วิชำเอกบังคับ 60 หน่วยกิต 65 หน่วยกิต 
     - วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ    12 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ    12 หน่วยกิต 
2.3 วิชำโท (ถ้ำมี) ไม่น้อยกว่ำ    15 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ    15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี     ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

 รำยละเอียดของหลักสูตร ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ 
ในครำวประชุมครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 

 ทั้งนี้ คณะวิทยำศำสตร์ขอเสนอหลักสูตรดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร
พิจำรณำ โดยไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมขั้นตอน เนื่องจำกมีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลั ย
พิจำรณำภำยในเดือนพฤศจิกำยนนี้  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 2) โดยให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของ
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ขอให้คณะวิทยาศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้องและสอดคล้องตามเกณฑ์
ของ สกอ. และมหาวิทยาลัย 

2. ใหป้รับแก้ไขลักษณะของหลักสูตร เป็น “หลักสูตรเดี่ยว” 
3. หน้า 1 ข้อ 4 วิชาเอก ให้ปรับแก้ไขเป็น “ไม่มี” 
4. ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับเอกสารกระบวนวิชาฉบับเสนอ

มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
5. เนื่องจากมีการปรับแก้ไขจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาฝึกงาน จากเดิม 1 หน่วยกิต เป็น 2 

หน่วยกิต จึงท าให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของแผนปกติเพิ่มขึ้น จากเดิม 134 
หน่วยกิต เป็น 135 หน่วยกิต จึงขอให้คณะตรวจสอบและปรับแก้ไขรายละเอียดส่วนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องใหถู้กต้องสอดคล้องกันด้วย 

6. หน้า 15 และหน้า 20 ข้อ 2.2.1 วิชาเอกบังคับ ให้ตัดค าว่า “ไม่น้อยกว่า” ออก 
7. หน้า 17 และ 21 แม้ว่าจะมีการระบุข้อความว่า “หรือกระบวนวิชาอ่ืนระดับ 300-400 ที่เปิด

สอนเพิ่มเติมในสาขาวิชา” ไว้ในตอนท้ายของกลุ่มวิชาเอกเลือก แต่ในอนาคตหากมีการเปิด
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กระบวนวิชาใหม่เพื่อก าหนดเป็นวิชาเอกเลือกเพิ่มเติม คณะฯ จะต้องจัดท าหลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย (สมอ. 08) เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนด้วย เพื่อให้มีเอกสารหลักฐาน
อ้างอิงในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของส านักทะเบียนและประมวลผล 

8. ให้คณะจัดท า (ร่าง) ระเบียบค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรดังกล่าว เพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอน  

6.2.9 คณะการสื่อสารมวลชนขอเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562 

ตำมที่คณะกำรสื่อสำรมวลชนได้เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำพยนตร์
ดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 1) โดยเปิดสอนเป็นหลักสูตรสองภำษำ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้
รอบและรู้แจ้งในมิติด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนกำรผลิตภำพยนตร์ดิจิทัล สำมำรถบูรณำกำรกำรสื่อสำร
แนวควำมคิดของตนผ่ำนสื่อภำพยนตร์ดิจิทัลได้อย่ำงครบถ้วนด้วยกระบวนวิธีกำรที่สร้ำงสรรค์เป็นสำกล และมี
ศักยภำพในกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมภำพยนตร์ดิจิทัล ซึ่งสภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนำยน 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร และให้จัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตรเพ่ือเสนอพิจำรณำ
ในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ขอให้เพ่ิมเติมข้อมูลควำมเชี่ยวชำญและผลงำนทำงวิชำกำรของ อำจำรย์ ดร.มนิษวำส            
จินตพิทักษ์ ในรำยละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) เพ่ือแสดงถึงควำมเชี่ยวชำญที่สอดคล้องกับสำขำ
ที่จะเปิดสอน 

2. ขอให้คณะกำรสื่อสำรมวลชน และวิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พิจำรณำสร้ำงควำม
ร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรในมิติ
ทำงด้ำนแนวคิดสร้ำงสรรค์ 

3. คณะกำรสื่อสำรมวลชน และวิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ควรน ำเอำจุดเด่นของหลักสูตร
ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรจัดท ำภำพยนตร์ดิจิทัล และควำมร่วมมือกับองค์กรภำค
ธุรกิจ/ผู้ประกอบกำร และกำรฝึกปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชำญ มำใช้ในกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 

บัดนี้ คณะกำรสื่อสำรมวลชนได้จัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำพยนตร์ดิจิทัล (หลักสูตรสองภำษำ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอพิจำรณำในขั้นตอนที่ 2 โดยมี
สำระส ำคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำพยนตร์ดิจิทัล ทั้งทำงมิติวิชำกำร และมิติวิชำชีพที่ทันสมัย

ต่อสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของอุตสำหกรรมภำพยนตร์และสภำพเศรษฐกิจโลก 
2) มีทักษะที่เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนภำพยนตร์ศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรภำพยนตร์ และกำรผลิต

ภำพยนตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์และศำสตร์ที่เก่ียวข้องแบบองค์รวม 
3) สำมำรถสร้ำงงำนด้ำนภำพยนตร์ดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสำหกรรมภำพยนตร์

ให้มีกำรพัฒนำยิ่งขึ้น 
2. ก าหนดเปิดสอน  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป  
3. รูปแบบของหลักสูตร  หลักสูตรสองภำษำ มีระยะเวลำกำรศึกษำ 4 ปี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีรำยชื่อดังนี้  
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1. รศ.ดร.กรวรรณ กฤตวรกำญจน ์ - ศศ.ด. (กำรวำงแผนและพัฒนำชนบท), มหำวิทยำลัยแม่โจ้, 2549 

- บธ.ม. (บริหำรธรุกิจ), วิทยำลยัโยนก, 2547 
- นศ.ม. (นิเทศศำสตร์), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2535 
- นศ.บ. (นิเทศศำสตร์), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2528 

2. อ.ประกำศิษย์ พรหมกิ่งแก้ว - ว.ม. (กำรสื่อสำรภำครัฐและเอกชน), มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2548  
- ศศ.บ. (วิทยุโทรทัศน์), มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2542 

3. ผศ.อลิชำ ตรีโรจนำนนท์ - ว.ม. (สื่อสำรมวลชน), มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, 2549 
- ศศ.บ. (กำรสื่อสำรมวลชน), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2542 

4. อ.ดร.มณิษวำส จินตพิทักษ์ - วท.ด. (กำรจัดกำรควำมรู้), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2560 
- สถ.ม. (สถำปตัยกรรม), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2552 
- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2543 
- ศป.บ. (กำรออกแบบตกแต่งภำยใน) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหำวิทยำลัยกรุงเทพ, 2538 

5. อ.ดร.นภ คงด ี - ศล.ด. (ศลิปะและกำรออกแบบ), มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2561 
- M.A. (Animation), Savannah College of Art and Design, USA, 2006 
- ค.อ.บ. (สถำปัตยกรรม), สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบัง, 2545 

 ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในล าดับที่ 4 คือ อ.ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ อาจมีคุณสมบัติไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของ สกอ. เนื่องจากมีคุณวุฒิไม่ตรง/             
ไม่สัมพันธ์กับหลักสูตร  

5. โครงสร้างหลักสูตร  จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 135 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
1. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป  32 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  2 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 97 หน่วยกิต 
 2.1 วิชำแกน  52 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 45 หน่วยกิต 
            - วิชำเอกบังคับ                                30   หน่วยกิต 
            - วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ                 15   หน่วยกิต 
 2.3 วิชำโท     - ไม่มี - 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไมน่้อยกว่ำ                   6   หน่วยกิต 

 รำยละเอียดของหลักสูตร ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ กำร
สื่อสำรมวลชน ในครำวประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2561 
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 ทั้งนี้ คณะกำรสื่อสำรมวลชนขอเสนอหลักสูตรดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำน
วิชำกำรพิจำรณำ โดยไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมขั้นตอน เนื่องจำกมีควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร และ สภำ
มหำวิทยำลัยพิจำรณำภำยในเดือนพฤศจิกำยนนี้  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 2) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป ดังนี้ 

1. ให้คณะการสื่อสารมวลชนตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้องและสอดคล้องตาม
เกณฑ์ของ สกอ. และมหาวิทยาลัย 

2. ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับเอกสารกระบวนวิชาฉบับเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

3. เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้มีกลุ่มวิชาเอกเลือกที่แตกต่างกัน ที่ประชุมจึงมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรก าหนดโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาของแต่ละกลุ่มวิชาเอกเลือก
ใหแ้ยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 

4. ควรเพิ่มจ านวนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อความคล่องตัวในการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจมากขึ้น ทั้งนี้ ในการ
น ากระบวนวิชาต่างๆ ของคณะอ่ืนมาบรรจุไว้ในหลักสูตร ขอให้คณะการสื่อสารมวลชน
ประสานกับคณะเจ้าของกระบวนวิชาด้วยว่าสามารถเปิดสอนและรองรับนักศึกษาในหลักสูตร
ได้ตามความต้องการหรือไม่ 

6.2.10 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณา
การอุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

ตำมที่วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำ
บูรณำกำรอุตสำหกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 1) ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตที่มี
ควำมร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมดิจิทัล กลุ่มอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีสภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นแกนหลัก เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนดิจิทัลและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สำมำรถพัฒนำและประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ และอุปกรณ์เครื่องมือดิจิทัล เพ่ือน ำไปใช้
ประโยชน์ในกลุ่มอุตสำหกรรมดิจิทัล และกลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืนๆ ที่ต้องกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยสภำ
วิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร และให้จัดท ำ
รำยละเอียดของหลักสูตรเพื่อเสนอพิจำรณำในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป นั้น 

บัดนี้ วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้จัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำบูรณำกำรอุตสำหกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอพิจำรณำในขั้นตอนที่ 2 โดยมี
สำระส ำคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีควำมรู้ ทักษะ และคุณสมบัติที่สำมำรถท ำงำนในอุตสำหกรรมดิจิทัล และอุตสำหกรรมที่

ต้องกำรใช้ดิจิทัลได้อย่ำงเหมำะสมตำมควำมต้องกำรจริงและเป็นปัจจุบัน 
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2) สำมำรถน ำเอำควำมรู้และทักษะด้ำนดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับกำรท ำงำนในอุตสำหกรรมต่ำงๆ 
ได้อย่ำงเหมำะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ก าหนดเปิดสอน  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป  
3. รูปแบบของหลักสูตร  หลักสูตรปกติ (ภำษำไทย) มีระยะเวลำกำรศึกษำ 4 ปี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีรำยชื่อดังนี้  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1. อ.ดร.ภคินี อรยิะ - ปร.ด. (กำรจดักำรควำมรู้), มหำวทิยำลัยเชียงใหม,่ 2558 

- บช.ม., มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2544 
- บช.บ., มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2540 

2. อ.ดร.ปรดีิ์ เที่ยงบูรณธรรม 
 

- Ph.D. (Computer Science), Bournemouth University, UK, 2018  
- M.Sc. (Computer Science), University of Colorado at Denver, USA, 2008 
- B.Sc. (Computer Science), Colorado State University, USA, 2005 

3. อ.กิตติธัช สุตีคำ - วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร,ี 2549 
- ค.อ.บ. (เทคโนโลยีกำรวดัคุมทำงอตุสำหกรรม), สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุ

ทหำร ลำดกระบัง, 2543 
4. นำยประกติ สังข์ป่ำ * - วท.ม. (กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ด้ำนธรุกิจ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2556 

- วท.บ. (คอมพิวเตอร์ประยุกต์), สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ, 2547 
5. นำยอมฤต ฟรำนเซน * - บธ.บ. (บริหำรธุรกจิและกำรจดักำร), มหำวิทยำลยัอัสสัมชัญ, 2547 

หมายเหตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับท่ี 4 -5 เป็นบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม 

5. โครงสร้างหลักสูตร  จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 121 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
1. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป  30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  6 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ  85 หน่วยกิต 
 2.1 วิชำแกน  20 หน่วยกิต 
 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 65 หน่วยกิต 
            - วิชำเอกบังคับ                                50   หน่วยกิต 
            - วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ                 15   หน่วยกิต 
 2.3 วิชำโท            - ไม่มี - 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ                   6   หน่วยกิต 

 รำยละเอียดของหลักสูตร ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัยศิลปะ สื่อ 
และเทคโนโลยี ในครำวประชุมครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2561 

 ทั้งนี้ วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอเสนอหลักสูตรดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริหำรและ
ประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำ โดยไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมขั้นตอน 
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เนื่องจำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร และ
สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำภำยในเดือนพฤศจิกำยนนี้  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 2) และให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ใหวิ้ทยาลัยฯ ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้องและสอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และมหาวิทยาลัย 

2. ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับเอกสารกระบวนวิชาฉบับเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

3. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าจ านวนกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกไม่สัมพันธ์กับจ านวนหน่วยกิต
ที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร จึงเป็นการบังคับให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าใน
กระบวนวิชากลุ่ม Selected topics ดังนั้น ขอให้วิทยาลัยฯ พิจารณาว่าการก าหนดโครงสร้าง
หลักสูตรในลักษณะดังกล่าวจะท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการหรือไม่ 

6.2.11 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัล
เกม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีวิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำร
ออกแบบและพัฒนำดิจิทัลเกม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 1) โดยเปิดสอนเป็นหลักสูตรสองภำษำ 
มุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีทักษะเชิงวิชำชีพในกำรสร้ำงงำนด้ำน Digital Game 
Design and Development เพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสำหกรรมภำพยนตร์ให้มีกำรพัฒนำยิ่งขึ้น และ
สำมำรถผลิตสื่อดิจิทัลเกมที่มีควำมเป็นสำกลเพ่ือรองรับตลำดแรงงำน/ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับ
นำนำชำติ โดยเน้นกำรฝึกปฏิบัติระยะยำวกับสถำนประกอบกำร (Work Integrated Learning) ซึ่งสภำ
วิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2561 ได้ให้ควำมเห็นชอบในหลักกำร และให้
จัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตรเพื่อเสนอพิจำรณำในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรปรับกำรเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ 3 โดยให้มุ่งเน้นกำรผลิตเกม/สื่อที่เป็นสำกล  เพ่ือ
รองรับตลำดแรงงำน/กำรประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับนำนำชำติ  มำกกว่ำกำรเน้นทักษะกำร
สื่อสำรของนักศึกษำ 

2. หลักสูตรที่เสนอขอเปิดสอนมีจุดเด่นอย่ำงไรเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรของสถำบันอ่ืน และมีควำม
แตกต่ำงกับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำแอนนิเมชันและเกมอย่ำงไร ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
จำกหลักสูตรนี้สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรเองได้หรือไม่ 

3. หลักสูตรควรเปิดโอกำสให้นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนวิชำโท เพ่ือเสริมให้นักศึกษำมีควำมรู้ด้ำนอ่ืน
เพ่ิมเติมจำกวิชำเอก ซึ่งจะท ำให้นักศึกษำมีควำมรู้หลำกหลำยด้ำนและสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ใน
กำรท ำงำนต่อไป ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีตรงตำมเจตนำรมณ์ของหลักสูตร 

4. ขอให้วิทยำลัยฯ พิจำรณำแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรเรื่องต่ำงๆ อย่ำงรอบด้ำน เพ่ือรองรับผู้เรียน
ที่อำจมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้นในอนำคต 
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บัดนี้ วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้จัดท ำรำยละเอียดหลักสูตร เพ่ือเสนอพิจำรณำในขั้นตอน
ที่ 2 และขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกม” โดยมี
สำระส ำคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์หลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงด้ำน Digital Game Design and Development และศำสตร์         

ที่เก่ียวข้องแบบองค์รวม ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่ทันสมัย
ต่อสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของอุตสำหกรรมเกมและสภำพเศรษฐกิจโลก 

2) มีทักษะทั้งในเชิงวิชำชีพ สำมำรถสร้ำงงำนด้ำน Digital Game Design and 
Development และมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติ งำน เ พ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อน
อุตสำหกรรมภำพยนตร์ให้มีกำรพัฒนำยิ่งขึ้น 

3) มีทักษะกำรสื่อสำรทำงด้ำนภำษำอังกฤษในระดับดี สำมำรถผลิตสื่อดิจิทัลเกมที่มีควำมเป็น
สำกล เพ่ือรองรับตลำดแรงงำน ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในระดับนำนำชำติ 

2. ก าหนดเปิดสอน  ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป  
3. รูปแบบของหลักสูตร  หลักสูตรสองภำษำ มีระยะเวลำกำรศึกษำ 4 ปี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีรำยชื่อดังนี้  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.เกียรติกร ส ำอำงค์กูล - Ph.D. (Computing Science), Staffordshire University, UK, 2016 
- วศ.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2545 

2. อ.ดร.ปฏสินธิ์ ปำล ี - Ph.D. (Computing Science), Staffordshire University, UK, 2015 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2548 

3. อ.ดร.กฤติยำ ศักดิ์ศรสีถำพร - Ph.D. (Informatics), University Lumière Lyon 2, France, 2015 
- วท.ม. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2548 
- วท.บ. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2543 

4. อ.ธีรวัฒน์ ก ำเนิดศิร ิ - ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ, 2547 
- ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ, 2542 

5. อ.ดร.ดิษยำ  จูฑะศร ี - Ph.D. (Design), University of Lancaster, UK, 2015 
- M.Des. (Design), University of Technology, Australia, 2003 
- สถ.บ. (ศิลปอุตสำหกรรม), สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง, 
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5. โครงสร้างหลักสูตร  จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 1 28 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
1. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป  30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร  12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  6 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชำกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม  3 หน่วยกิต 
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2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 92 หน่วยกิต 
 2.1 วิชำแกน  14 หน่วยกติ 
 2.2 วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 78 หน่วยกิต 
            - วิชำเอกบังคับ                                78   หน่วยกิต 
            - วิชำเอกเลือก              - ไม่มี - 
 2.3 วิชำโท          - ไม่มี - 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ                   6   หน่วยกิต 

 รำยละเอียดของหลักสูตร ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัยศิลปะ สื่อ 
และเทคโนโลยี ในครำวประชุมครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2561 

 ทั้งนี้ วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอเสนอหลักสูตรดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริหำรและ
ประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำ โดยไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมขั้นตอน 
เนื่องจำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร และ
สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำภำยในเดือนพฤศจิกำยนนี้  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดิจิทัลเกม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (ขั้นตอนที่ 2) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ                         
ที่ประชุม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ใหวิ้ทยาลัยฯ ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรให้ถูกต้องและสอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ. และ
มหาวิทยาลัย 

2. ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับเอกสารกระบวนวิชาฉบับเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

3. เนื่องจากที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขกระบวนวิชา DG 281 และ DG 381 โดยให้น าเนื้อหาของ
กระบวนวิชาที่ประกอบด้วยทักษะต่างๆ มาจ าแนกออกเป็นชุดกระบวนวิชาที่ มีความ
ต่อเนื่องกัน ซึ่งการปรับแก้ไขกระบวนวิชาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตรและ
แผนการศึกษา จึงขอให้วิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับแก้ไขรายละเอียดส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องสอดคล้องกันด้วย 

4. หน้า 10 หมวดที่ 3 ข้อ 1.1 ระบบ และ ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ขอให้ตรวจสอบ
และเลือกระบุให้ถูกต้อง 

5. ให้ทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าวัตถุประสงค์แต่ละข้อมีความ
ซ้ าซ้อนกัน และควรแยกทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษมาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์อีก
ข้อหนึ่งหรือไม ่

6.2.12 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิ
เมชันและเกม 

วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำแอนนิเม
ชันและเกม โดยขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำแอนนิเมชันและวิชวล
เอฟเฟกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562” และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
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เป็นต้นไป โดยปรับปรุงเนื้อหำของหลักสูตรให้ทันสมัย และปรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นหลักสูตรสอง
ภำษำ เพ่ือพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้ 

1. ปรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็น หลักสูตรสองภำษำ  
2. ปรับชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญำ ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาเดิม ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาใหม่ 
ชื่อหลักสูตร 
ภำษำไทย  วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำแอนนิเมชัน            

และเกม 
ภำษำอังกฤษ Bachelor of Science Program in 

Animation and Game 

 
ภำษำไทย   ศิลปศำสตรบณัฑติ สำขำวิชำแอนนิเมชันและวิชวล

เอฟเฟกต ์
ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Animation and 

Visual Effect 
ชื่อปริญญา 
ภำษำไทย  
ช่ือเต็ม   วิทยำศำสตรบัณฑิต (แอนนิเมชันและเกม) 
ช่ือย่อ    วท.บ. (แอนนิเมชันและเกม) 
ภำษำอังกฤษ 
ช่ือเต็ม   Bachelor of Science (Animation and Game) 
ช่ือย่อ    B.S. (Animation and Game) 

 
ภำษำไทย   
ช่ือเต็ม   ศิลปศำสตรบณัฑติ (แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์) 
ช่ือย่อ ศศ.บ. (แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์) 
ภำษำอังกฤษ 
ช่ือเต็ม Bachelor of Arts (Animation and Visual Effect) 
ช่ือย่อ B.A. (Animation and Visual Effect) 

3. ก ำหนดอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  
แขนงแอนนิเมชัน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.อุรุษ คณุเขต - Ph.D. (Computing Science), Staffordshire University, UK, 2015 
- M.Arch. (Multimedia) Digital Media, University of Adelaide, Australia, 2005 
- สถ.บ. (สถำปัตยกรรม), มหำวิทยำลัยรังสิต, 2545  

2. อ.กลวัชร คล้ำยนำค - ศศ.ม. (สื่อ ศิลปะ และกำรออกแบบสื่อ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2551 
- สถ.บ. (สถำปัตยกรรม), มหำวิทยำลัยศลิปำกร, 2548 

3. อ.คงทัต ทองพูน - ศศ.ม. (สื่อ ศิลปะ และกำรออกแบบสื่อ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2551 
- ศป.บ. (ภำพพิมพ์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2543 

แขนงวิชวลเอฟเฟกต์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

4. อ.ธันยภฤศ ฟองดำวิรัตน ์ - ศล.ม. (ทัศนศลิป์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2551 
- ศป.บ. (ภำพพิมพ์), มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2546 

5. อ.ธกฤต เฉียบแหลม - ศศ.ม. (บริหำรงำนวัฒนธรรม), มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร,์ 2549 
- ศป.บ. (ประตมิำกรรม), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2544 

6. อ.สุเมธ ยอดแก้ว - ศศ.ม. (สื่อ ศิลปะ และกำรออกแบบสื่อ), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2554 
- สถ.บ. (สถำปัตยกรรม), มหำวิทยำลัยเชียงใหม,่ 2547 
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4. ปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตร โดยแยกวิชำเอกบังคับเป็น 2 แขนงวิชำ คือ แขนงแอนนิเมชัน และ
แขนงวิชวลเอฟเฟกต์ และเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และหมวดวิชำ
เฉพำะ ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่ำ 131 หน่วยกิต เป็น 
ไม่น้อยกว่ำ 123 หน่วยกิต 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558  หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                            30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                            30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร             12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร             12 หน่วยกิต 
 1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  9 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  6 หน่วยกิต 
 1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์   6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์   9 หน่วยกิต 
 1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรูผ้่ำนกิจกรรม           3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชำกำรเรียนรูผ้่ำนกิจกรรม           3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ        ไม่น้อยกว่ำ     95 หน่วยกิต 2. หมวดวิชำเฉพำะ        ไม่น้อยกว่า     87 หน่วยกิต 
 2.1  วิชำแกน                          31 หน่วยกิต  2.1  วิชำแกน                          26 หน่วยกิต 
   2.2  วิชำเอก    ไม่น้อยกว่ำ      64 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชำเอกบังคับ                       37 หน่วยกิต 
    -  แขนงแอนนิเมชัน 
    -  แขนงเกม   
   2.2.2 วิชำเอกเลือก        ไม่น้อยกว่ำ     27 หน่วยกิต 

   2.2  วิชำเอก    ไม่น้อยกว่า     61 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชำเอกบังคับ                       43 หน่วยกิต 
    -  แขนงแอนนิเมชัน 
    -  แขนงวิชวลเอฟเฟกต์   
   2.2.2 วิชำเอกเลือก          ไม่น้อยกว่า     18 หน่วยกิต 

    2.3 วิชำโท                -ไม่ม-ี     2.3 วิชำโท  (ถ้ามี)              ไม่น้อยกว่า     15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่ำ     6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชำเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่ำ     6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 13-20 และหน้า 101-107) 

5. ปรับปรุงแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงหลักสูตร 
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหลักสูตร หน้า 22-28 และหน้า 108-113) 

 กำรปรับปรุงหลักสูตรดังกล่ำว ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัยศิลปะ 
สื่อ และเทคโนโลยี ในครำวประชุมครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2561 

 ทั้งนี้ วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอเสนอหลักสูตรดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริหำรและ
ประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำ โดยไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมขั้นตอน 
เนื่องจำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร และ
สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำภำยในเดือนพฤศจิกำยนนี้  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน
และวิชวลเอฟเฟกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญา ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร 
จากเดิม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม 
 Bachelor of Science Program in Animation and Game 
เปลี่ยนเป็น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 
 Bachelor of Arts Program in Animation and Visual Effect 
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ชื่อปริญญา 
จากเดิม  

ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนนิเมชันและเกม) 
ชื่อย่อ : วท.บ. (แอนนิเมชันและเกม) 
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Animation and Game) 
ชื่อย่อ : B.S. (Animation and Game) 

เปลี่ยนเป็น  
ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์) 
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์) 
ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Animation and Visual Effect) 
ชื่อย่อ : B.A. (Animation and Visual Effect) 

ทั้งนี้ ขอให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ใหวิ้ทยาลัยฯ ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้องและสอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ. 
และมหาวิทยาลัย 

2. ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับเอกสารกระบวนวิชาฉบับเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

3. เนื่องจาก อ.ธกฤต เฉียบแหลม มีคุณวุฒิที่อาจไม่ตรง/ไม่สัมพันธ์กับหลักสูตร จึงขอให้แนบ
ผลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

6.2.13 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557 

  วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
สมัยใหม่และเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป โดยขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนี้   

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อ.ดร.ภัทรพร คูวุฒยำกร  1. อ.ดร.ภัทรพร คูวุฒยำกร - Ph.D. (Engineering), Australian National 
University, Australia, 2012 

- M.Es. (Electrical Engineering Studies), 
Queensland University of Technology, 
Australia, 2006  

- M.E.M., Queensland University of 
Technology, Australia, 2005 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ), 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2542 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

2. อ.ดร.สริิกร สันติโรจนกุล * 
 

2. อ.ดร.สริิกร สันติโรจนกุล * 
 

- วท.ด. (กำรจัดกำรควำมรู้), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2555  

- วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร), 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 2545 

- วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์), มหำวิทยำลัย
พำยัพ, 2538 

3. อ.ดร.อรวิชย์ ถ่ินนุกุล * 3. อ.ดร.อรวิชย์ ถ่ินนุกุล * - ปร.ด. (วิธีวิทยำกำรวิจยั),
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร,์ 2557  

- กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ), 
     มหำวิทยำลัยทักษิณ, 2554 
- วท.บ. (เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร), 

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร,์ 2552 
4. อ.ดร.วาปี มโนภินิเวศ 4. ผศ.ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล - ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสำหกำร),

มหำวิทยำลยัเชียงใหม,่ 2557  
- วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสำหกำร), จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั, 2550 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสำหกำร), 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2545 
5. อ.สมเกียรติ น่วมนา 5. อ.ดร.บุณฑริกา ปภาวสิทธิ ์ - Ph.D. (Economic and Finance), Brunel 

University London, UK, 2017 
- M.Sc. (Business and Financial 

Economics), University of Greenwich, 
UK, 2011  

- บธ.บ. (ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร), 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร,์ 2549 

      หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำวิทยำลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี  ในครำวประชุมครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2561 

 ทั้งนี้ วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอเสนอหลักสูตรดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริหำรและ
ประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำ โดยไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบของส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมขั้นตอน 
เนื่องจำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร และ
สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำภำยในเดือนพฤศจิกำยนนี้  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557 โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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6.2.14 ส านักทะเบียนและประมวลผลเสนอขอปรับขั้นตอนการถอนกระบวนวิชา โดยได้รับอักษรล าดับขั้น W 

 ส ำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอขอปรับขั้นตอนกำรถอนกระบวนวิชำโดยได้รับอักษรล ำดับขั้น W 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำร โดยก ำหนดให้ด ำเนินกำรผ่ำนระบบออนไลน์ทุกชั้นตอน ดัง
รำยละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1. นักศึกษำเข้ำระบบ เลือกกระบวนวิชำที่ต้องกำรถอนจำกรำยกำรที่ลงทะเบียน 
2. ระบบแจ้งเตือน 

- แจ้งเตือนอำจำรย์ที่ปรึกษำ ว่ำมีนักศึกษำในควำมดูแลถอนกระบวนวิชำโดยได้รับอักษร W 
- แจ้งเตือนคณะที่นักศึกษำสังกัด 

3. อำจำรย์ที่ปรึกษำรับทรำบผ่ำนระบบออนไลน์ 
- หำกไม่เห็นชอบ ให้กดยกเลิก 
- หำกไม่ด ำเนินกำรใดๆ ถือว่ำกำรถอนกระบวนวิชำนั้นสมบูรณ์ 

4. นักศึกษำตรวจสอบผลกำรถอนกระบวนวิชำผ่ำนระบบได้ ภำยใน 5 วันท ำกำร  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการด าเนินการดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทุกคณะ/วิทยาลัย จึงควรเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการอย่างทั่วถึงและรอบด้าน ดังนั้น ขอให้น า
ระเบียบวาระนี้มาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งต่อไป 

6.2.15 คณะสังคมศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 

 คณะสังคมศำสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป โดยขอเพ่ิมกระบวนวิชำในกลุ่มวิชำเอกเลือก จ ำนวน 5 กระบวนวิชำ เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถ
เลือกเรียนกระบวนวิชำได้หลำกหลำยยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนวิชำที่มีเนื้อหำทันสมัย ช่วยเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์และกำรวิจัยด้ำนสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ และส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและกำรเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภำค ดังนี้  

กลุ่มศาสตร์สาขา 
1. SA 333 Consumerist Society and Culture 3(3-0-6) 
2. SA 334 Sports and Modernity 3(3-0-6) 
กลุ่มอาณาบริเวณศึกษา 
3. SA 356 Border and Transnational Issues 3(3-0-6) 
4. SA 455 Social Movements in Southeast Asia 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาชีพวิจัยสังคม 
5. SA 462 Visual Anthropology 3(3-0-6) 

กำรปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะสังคมศำสตร์ โดยกำร
แจ้งเวียน เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2561 
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ทั้งนี้ เนื่องจำกมีนักศึกษำที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำที่ 1/2561 บำงรำยลงทะเบียน
เรียนกระบวนวิชำดังกล่ำวไปแล้ว คณะสังคมศำสตร์มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรเสนอหลักสูตรให้
คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรพิจำรณำ ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย สภำ
วิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติในเดือนพฤศจิกำยน เพ่ือประโยชน์ในกำรส ำเร็จกำรศึกษำของ
นักศึกษำ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ      -ไม่มี-         

ปิดประชุมเวลา    17.15  น.  
 
 
                  เทพพร  สุค ำวัง                                                  ศิริพร เพียรสุขมณี 
 (นำงเทพพร  สุค ำวัง) (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สพ.ญ.ศิริพร เพียรสุขมณี) 
     หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร                                รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
          ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                                   ส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
            ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม                                        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    


