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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 3/2559 

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ  
2. รศ.อุษณีย ์ ค าประกอบ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
5. นางขวัญปวีณ์  พงศ์กสิณปภพ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
7. อ.ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 
8. อ.ขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
10. รศ.ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมการ 
11. ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์          กรรมการ 
12. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.พีรพล จิราพงศ์           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
14. อ.ดร.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.เกศิน ี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
16. ผศ.ทพญ.พรรณวดี พันธัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
17. น.ส.อรพิน พรหมตัน แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
18. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
19. อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
20. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
21. ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์  พุทธวงศ ์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ  
22. ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
23. อ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ รองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
24. นางบุญรัตน ์ แก้วเชาว์รัมย์ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
25. นายประธาน สันทิศ แทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์                             กรรมการ 
26. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
27. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์  
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์          รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
2. น.ส.จุฑาทิพย ์ อยรังสฤษฎ์กูล พนักงานปฏิบัติงาน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
3. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน   ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน   ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. น.ส.ปนัดดา ปัญญาดา พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งคืนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน ฉบับปี พ.ศ.    
 2553 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2553 เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร นั้น 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งคืนหลักสูตรดังกล่าว ตามหนังสือที่ ศธ 0506(4)/434 ลงวันที่ 13 
มกราคม 2559 โดยแจ้งข้อสังเกตว่า อาจารย์เทพฤทธิ์ สินธ ารงรักษ์ มีคุณวุฒิ วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ซึ่งเป็น
คุณวุฒิที่ไม่ตรงและไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ดังนั้น ขอให้
มหาวิทยาลัยจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทที่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ทั้งนี้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้รับทราบข้อสังเกตดังกล่าว และได้ปรับแก้ไขหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  
ดังรายละเอียดที่น าเสนอในระเบียบวาระที่ 6.8   

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2    แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว174 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งว่า 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ให้ความเห็นชอบ 
แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรที่ต้องส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
หลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  
1) หลักสูตรใหม่ 
2) หลักสูตรฉบับปรับปรุง ที่เป็นการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะ และระบบการศึกษา 
3) หลักสูตรปรับปรุง (สมอ.08) ที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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2. หลักสูตรที่ไม่ต้องส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
หลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยที่เป็นการปรับปรุงระดับรายวิชา 
เช่น การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับค าอธิบายรายวิชา 
ซึ่ง ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร   โดยให้
สถาบันอุดมศึกษารวบรวมเอกสารหลักฐานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อยที่ผ่านความเห็นชอบ/
อนุมัติหลักสูตรจากสภาบันอุดมศึกษา ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้ข้อมูล
หลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทันสมัยอยู่เสมอ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.3   The 8th AUN-ACTS Steering Committee Meeting 
 ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดประชุม “The 8th 
AUN-ACTS Steering Committee Meeting” เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยสมาชิก AUN (ASEAN University Network) ได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Mobility) รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้แทน
ของมหาวิทยาลัยสมาชิก AUN ที่เข้าร่วมประชุม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่จะ
เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือการถ่ายโอนหน่วยกิตภายใต้ระบบ ASEAN Credit 
Transfer System (ACTS) การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และความร่วมมือในการด าเนินงานวิจัยร่วม (ASEAN+3 
Cross Border Research) ตลอดจนการท างานร่วมกันในการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษา จึงขอความร่วมมือทุก
คณะประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการนี้ให้นักศึกษาทราบ เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากขึ้น โดย
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของโครงการได้ในเว็บไซต์ของ ACTS 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม       

 ฝ่ายเลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  
ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่อง    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น      
4.1  ความคืบหน้าเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา ได้น าเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับการก าหนด
แนวทางการจัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปต่อที่ประชุม ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การจัดท าคู่มือกระบวนวิชาศึกษาท่ัวไป 
2. การปรับปรุงกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน ให้สอดคล้องตามนิยามของวิชาศึกษาทั่วไป 
3. การจัดท ากระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นวิชากลางของมหาวิทยาลัย 
4. การปรับโครงสร้างหน่วยกิตของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
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5. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย      -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา    
 
6.1   ส านักทะเบียนและประมวลผลเสนอขอหารือเกี่ยวกับการขอแก้ไขอักษรล าดับขั้น P  
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 16.6 ได้ก าหนดเงื่อนไข
ของการขอแก้ไขอักษรล าดับขั้น P ดังนี้ 

“ อักษรล าดับขั้น P แสดงว่า กระบวนวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มีการวัดและ
ประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน โดยให้ใช้เฉพาะกระบวนวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม การท า
โครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  อักษรล าดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ไม่เกินวันส่งผลการศึกษาของ
ภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
หากพ้นก าหนดดังกล่าว นักศึกษายังไม่ได้รับการวัดและประเมินผลอักษรล าดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเป็นอักษร
ล าดับขั้น F หรือ U 

  เว้นแต่ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป อักษรล าดับขั้น P จะไม่ได้รับการ
วัดและประเมินผล” 

ส านักทะเบียนและประมวลผลรายงานว่า คณะสังคมศาสตร์ขอหารือเกี่ยวกับการแก้ไขอักษรล าดับขั้น P 
เพ่ือให้กระบวนวิชา SA 481 (159481) สามารถเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น P ให้เป็นอักษรล าดับขั้นที่สมบูรณ์ ในภาคฤดู
ร้อนได้ โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนกระบวนวิชา หรือลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น   

ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการขอแก้ไขอักษรล าดับขั้น P ของกระบวนวิชา SA 481 แล้ว มีมติให้คณะ
สังคมศาสตร์ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2553   

   
6.2  คณะมนุษยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   
 คณะมนุษยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่             
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. HC 448      Current Issues in Environmental Studies   
1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 

จากเดิม  Fourth year standing 
เปลี่ยนเป็น Third year standing 

2)  เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม     
2. HC 475      Research Methods in Home and Community   
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-   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
จากเดิม  HC 103 and HC 332 
เปลี่ยนเป็น STAT 101* and third year standing 
  (* STAT 101 เป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 

 การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา HC 448 และ HC 475 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่คณะมนุษยศาสตร์เสนอ และให้น าเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 
6.3   คณะการสื่อสารมวลชนขอปรับปรุงกระบวนวิชา   
 คณะการสื่อสารมวลชนเสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 12 กระบวนวิชา ดังนี้ 

1. MC 104      News Reporting 
  1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
    จากเดิม News Reporting 
      การรายงานข่าว 
    เปลี่ยนเป็น News Reporting and Current Affairs 
      การรายงานข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน 
  2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
   Curriculum Mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

2. MC 105      Introduction to Media and Mass Communication 
  1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
    จากเดิม Introduction to Media and Mass Communication   
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อและการสื่อสารมวลชน 
    เปลี่ยนเป็น Introduction to Communication and Media      
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารและสื่อ 
  2)  เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  
    จากเดิม INTRO TO MEDIA & MASS COMM 
    เปลี่ยนเป็น INTRO TO COMM & MEDIA    
  3)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
   Curriculum Mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

3. MC 202       Writing for Communication 
  1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
    จากเดิม MC 100 or MC 105 
    เปลี่ยนเป็น None    
  2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา และ  
   Curriculum Mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

4. MC 204      Principles of Public Relations and Advertising 
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  1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
    จากเดิม Principles of Public Relations and Advertising    
       หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
    เปลีย่นเป็น Principles of Public Relations, Advertising and Marketing   
      Communication          
      หลักการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการสื่อสารการตลาด 
  2)  เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  
    จากเดิม PRINCIPLES OF PR & AD 
    เปลี่ยนเป็น PRINC OF PR AD & MKTG COMM 
  3)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา  
   ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

5. MC 205      Introduction to Computers for Communication 
  1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
    จากเดิม Introduction to Computers for Communication   
       คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือการสื่อสาร 
    เปลี่ยนเป็น Computer Usage for Multi-Media Production      
      การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตสื่อประสม 
  2)  เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  
    จากเดิม INTRO TO COMP FOR COMM 
    เปลี่ยนเป็น COMP USG FOR MULTI-MEDIA PROD 
  3)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา  
   และ Curriculum Mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

6. MC 273      Speech Communication  
  1)  เปลี่ยนแปลงลักษณะหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
    จากเดิม 3(2-2-5) จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง 
    เปลี่ยนเป็น 3(2-3-4) จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 45 ชั่วโมง  
  2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา  
   และ Curriculum Mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

7. MC 301      Introduction to Integrated Marketing Communication  
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา  
   และ Curriculum Mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

8. MC 305      Art for Communication 
  1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ  

   จากเดิม Art for Communication 
   เปลี่ยนเป็น Arts for Communication 

  2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา  
   ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

9. MC 400      Ethics and Laws of Mass Communication  
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  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา  
   และ Curriculum Mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

10.  MC 404      International News and Features  
  -   เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา  
   ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

11. MC 407      Development Communication 
  1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
    จากเดิม Development Communication       
      การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 
    เปลี่ยนเป็น Media and Community      
      สื่อกับชุมชน 
  2)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
    จากเดิม SAGE 101 
    เปลี่ยนเป็น Third year standing 
  3)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหากระบวนวิชา  
   และ Curriculum Mapping  ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

การปรับปรุงกระบวนวิชาล าดับที่ 1-11  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะการ
สื่อสารมวลชน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่             
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

12. MC 306     Communication Research  
  1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน 
    จากเดิม MATH 100 or CS 101 
    เปลี่ยนเป็น MC 207 or MC 406 or consent of the department 
  2)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา  
   ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

การปรับปรุงกระบวนวิชาล าดับที่ 12  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะการ
สื่อสารมวลชน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่             
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา MC 105, 204, 273, 301, 305, 400, 404 และ 407 โดยให้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามที่คณะการสื่อสารมวลชนเสนอ  
และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา MC 104, 202 และ 205 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่              
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยให้ปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของ 
ที่ประชุม ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 
MC 104 
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- ให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ จาก “News Reporting and Current Affairs”  
เป็น “News and Current Affairs Reporting” และปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  

MC 202 
- ใหแ้จกแจงหัวข้อย่อยและจ านวนชั่วโมงบรรยายของเนื้อหากระบวนวิชา ข้อที่ 4.1 – 4.3 
MC 205 
- ให้ปรับแก้ไขชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ จาก “Computer Usage for Multi-Media 

Production”  เป็น “Computer Usage for Multimedia Production” และปรับแก้ไขชื่อ
ย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

3. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา MC 306 ตามที่คณะการสื่อสารมวลชนเสนอ โดยให้
เปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้เป็น “ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป” และให้
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้คณะการสื่อสารมวลชนเสนอขออนุมัติให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาโดยใช้เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชาที่ปรับปรุงใหม่ ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นกรณีพิเศษ 

 
6.4   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขอปรับปรุงวิชาโทรัฐศาสตร์ (Political Science)  ส าหรับนักศึกษาทั่วไป    

  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แจ้งขอถอนวาระการประชุม เพ่ือน าไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง    

  
6.5  คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  
      ฉบับปี พ.ศ. 2554   

 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2554 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. 
2548   โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 
ดังนี้   

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ศ.อารยา  ราษฎร์จ าเริญสุข ศ.อารยา  ราษฎร์จ าเริญสุข * -  Meisterschulerin (Freie Kunst), 
Hochschulefuer Bildende Kenste 
Braunschweig, Germany, 1994 

-  ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์),  
    มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2524 

อ.อ านวย  กันทะอินทร์ * Dr.Nikolas Kolonias -  Ph.D. (Aesthetics), Amsterdam 
University, Netherlands, 2015 

-  M.Phil. (Western and Asian Art 
History in Comparative 
Perspective), Leiden University,  
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

Netherlands, 2007 
-  M.A. (Anthropology of Media), 

School of Oriental and African 
Studies (SOAS), University of 
London, England, 2004 

-  B.Sc. (Hons) (Systems Theory and 
Information), City University, 
London, England, 2000 

 
รศ.ดร.ฉลองเดช  คูภานมุาต 
 

Dr.Hyun Mi Roh -  Doctor of Philosophy (Visual Arts), 
University of Sydney, Australia, 
2009 

-  Master of Visual Arts, University 
of Sydney, Australia,  2004 

-  Master of Studio Arts, University 
of Sydney, Australia,  2002 

-  Bachelor of Visual Arts (Honours), 
University of Sydney in Australia, 
Australia, 2001 

-  Bachelor of Contemporary Arts, 
University of Western Sydney, 
Australia, 2000 

ผศ.ศุภชัย  ศาสตร์สาระ 
 

ผศ.ศุภชัย  ศาสตร์สาระ 
 

- ศิลปมหาบณัฑติ (จิตรกรรม),  
   มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2542 
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2535 
อ.ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์ * อ.โฆษิต จันทรทิพย ์* -  Master in Media Art and 

Photography (Meisterschüler), 
Academy of Visual Arts, Leipzig, 
Germany, 2003 

-  Diploma in Audiovisual Media, 
Academy of Media Arts, Cologne, 
Germany, 2000 

-  ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม),  
    มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2537 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์  ในคราวประชุม
ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558     
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 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะวิจิตรศิลป์เสนอ
ขอเปลี่ยนแปลงไม่ซ้ ากับรายชื่อในหลักสูตรอ่ืน และมีคุณวุฒิสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558            
เป็นต้นไป  ตามที่คณะวิจิตรศิลป์เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ
พิจารณาต่อไป 
 

6.6   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และ   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557   

 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557  โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. 2548   โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2558  เป็นต้นไป  ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้   

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

อ.ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร * อ.ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร -  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. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542 

อ.พรธิดา แก้วกมล * อ.ดร.สิริกร สันติโรจนกุล * 
 

- วท.ด. (การจัดการความรู้), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2555  

- วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดการ), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย
พายัพ, 2538 

อ.ดร.อรวิชย์  ถิ่นนุกุล อ.ดร.อรวิชย์  ถิ่นนุกุล * - ปร.ด.(วิธีวิทยาการวิจยั),  
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2557  
- กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา), 
 มหาวิทยาลยัทักษิณ, 2554 
- วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร), 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดใหม่ 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2552 
อ.ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล  อ.สมเกียรติ น่วมนา - วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2556 

- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
 มหาวิทยาลยัพายัพ, 2545 

อ.อรรณพ ธนัญชนะ อ.ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา  
 

- วท.ด.(การจัดการความรู้), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2558 

- วท.ม.(เคมี), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2546 

- วท.บ.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี เสนอขอเปลี่ยนแปลง ไม่ซ้ ากับรายชื่อในหลักสูตรอื่น 

ทั้งนี้ เนื่องจากชื่อสาขาวิชา “การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ” ไม่ปรากฏอยู่ใน ISCED Fields 
of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) จึงขอเสนอพิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่า
ตรง/สัมพันธ์กบัหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดหรือไม่ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขรายละเอียดก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณาต่อไป ดังนี้ 

1. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของคุณวุฒิและช่ือย่อปริญญา ระดับปริญญาโท ของ อ.ดร.สิริกร สันติโรจ
นกุล  และระดับปริญญาเอก ของ อ.ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา 

2. ขอให้เพิ่มข้อมูลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ตรง/สัมพันธ์กับหลักสูตร เช่น กระบวนวิชาที่
สอนในหลักสูตร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป 

 
 6.7   คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา   
 คณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่             
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป คือ 

- VM 433     Laboratory Animal Science   
โดยเปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา และจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม     

 การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์         
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา VM 433 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่                   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป  และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.8    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน  

        หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553   

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน (หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย) ฉบับปี พ.ศ. 2553 ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จากเดิม อาจารย์อรุษ  คุณเขต เปลี่ยนเป็น อาจารย์เทพฤทธิ์  สินธ ารงรักษ์ และมหาวิทยาลัยได้เสนอ
หลักสูตรดังกล่าวไปให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร นั้น 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งคืนหลักสูตรดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน โดย มี
ข้อสังเกตว่า อาจารย์เทพฤทธิ์ สินธ ารงรักษ์ มีคุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซึ่งไม่ตรงและไม่สัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทที่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้พิจารณาทบทวนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 ตามข้อสังเกตของ สกอ. แล้ว จึงขอยกเลิกการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในรายของ อาจารย์เทพฤทธิ์  สินธ ารงรักษ์ โดยให้ อาจารย์ ดร.อรุษ  คุณเขต ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เหมือนเดิม โดยมีรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์กลวัชร คล้ายนาค* - ศศ.ม.(สื่อ ศลิปะ และการออกแบบสื่อ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 
- สถ.บ.(สถาปตัยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548 

2. อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต* - Ph.D.(Computing Science), Staffordshire University, UK., 2015 
- M.Arch.(Multimedia), Digital Media University of Adelaide, Australia, 2015 
- สถ.บ.(สถาปตัยกรรม), มหาวิทยาลัยรังสติ, 2545 

3. อาจารย์ณัฐ จันทสิงห์ - ศป.ม.(นฤมิตศลิป์), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2548 
- ศป.บ.(การถ่ายภาพ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง, 2542 

4. อาจารย์ธีรวัฒน์ ก าเนิดศิร ิ - ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารพระนครเหนือ, 2547 
- ค.อ.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารพระนครเหนือ, 2542 

5. อาจารย์คงทัต ทองพูน - ศศ.ม.(สื่อ ศลิปะ และการออกแบบสื่อ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 
- ศป.บ.(ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

6. อาจารย์นภ คงด ี - M.A.(Animation), Savannah College of Art and Design, USA., 2006 
- ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบัง, 2545 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

การปรับแก้ไขหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  และส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
ตรวจสอบแล้วพบว่า รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย) 
ฉบับปี พ.ศ. 2553 ที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอมา ไม่ซ้ ากับรายชื่อในหลักสูตรอื่น 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ตามที่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอ  และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการพิจารณา
ต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ 
และเทคโนโลยี อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยหลักสูตรดังกล่าวใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 ดังนั้น ขอให้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ปรับแก้ไขรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหมี้ความสอดคล้องกันด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ     

7.1   การด าเนินการส าหรับหลักสูตรที่ สกอ. ส่งคืนให้พิจารณาทบทวนแก้ไข 
 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการด าเนินการส าหรับหลักสูตรที่ สกอ. ส่งคืนมา
ให้พิจารณาทบทวนแก้ไข ซึ่งเมื่อคณะ/วิทยาลัยได้ปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ สกอ. เรียบร้อยแล้ว 
จะต้องน าเสนอคณะกรรมการชุดใดพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและเสนอให้ สกอ. รับทราบหรือไม่
อย่างไร  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ สกอ. มีประเด็น/
สาระส าคัญแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การเสนอหลักสูตรมีความคล่องตัว จึงขอให้เป็นดุลยพินิจของส านักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในการพิจารณาว่า ควรนำหลักสูตรที่ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ สกอ. เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติได้เลย หรือควรเสนอใหค้ณะกรรมการชุดใดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 

7.2    การเสนอขอเปิด/ปรับปรุงกระบวนวิชาที่ต้องการให้มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนที่ประชุมว่า ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มีหนังสือที่ 

ศธ 6394(4)/ว 34 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงกระบวน
วิชา ส าหรับภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยแจ้งให้ทุกคณะ/วิทยาลัยที่มีความประสงค์จะเปิดสอนกระบวน
วิชาใหม่ หรือปรับปรุงกระบวนวิชา ซ่ึงต้องการให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
จัดส่งเอกสารกระบวนวิชาที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ/วิทยาลัย ไปให้ส านักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ภายในวันที่  22 เมษายน 2559 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ ก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
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7.3   การประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการรับเข้านักศึกษาในปีการศึกษา 2558 และ 2559   
 ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลเรียนที่ประชุมว่า ส านักทะเบียนและประมวลผลได้มีหนังสือเรียน
เชิญให้ทุกคณะเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนกระบวนการรับเข้านักศึกษาในปีการศึกษา 2558 และ 2559 ใน
วันที่ 5 เมษายน 2559 จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ทุกคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการรับเข้านักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
ปิดประชุมเวลา   15.45  น. 
 
  
                  เทพพร  สุค าวัง                                                          พิษณุ  เจียวคุณ 
 (นางเทพพร  สุค าวัง) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


