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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 5/2558 

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม  2558 
ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ  
2. อ.ดร.ทิพย์รัตน์  นพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
4. รศ.ดร.ทิพาพร  วงศ์หงษ์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ  
5. อ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
6. อ.เฉลิมพล คงจิตต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กรรมการ 
7. อ.ดร.กนกวรรณท์   คาเดท           รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
8. อ.ดร.สุนีย์ เงินยวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
9. รศ.ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์                    กรรมการ 
10. ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์          กรรมการ 
11. อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.พีรพล จิราพงศ์           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.นพ.ณัฐพงษ ์ อัครผล รองคณบดีด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 
14. อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ทพญ.พรรณวดี พันธัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
16. รศ.ดร.สิริพร บูรพาเดชะ        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
17. รศ.ดร.สาคร   พรประเสริฐ    รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
18. อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
19. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
20. อ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร  เพียรสุขมณี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
21. อ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
22. อ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี  
   คณะเศรษฐศาสตร์        กรรมการ    
23. ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
24. อ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ รองคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน กรรมการ 
25. อ.ดร.มาลินี คุ้มสุภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
26. รศ.พิษณ ุ  เจียวคุณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
27. นางเทพพร สุค าวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 
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      ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อ.ดร.วีณัน  บัณฑิตย์          รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล                
2. น.ส.ปริยาภรณ์   ศุภมงคล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สถาบันภาษา 
3. น.ส.จิดาภา   ดวงทิพย์ พนักงานปฏิบัติงาน สถาบันภาษา 
4. น.ส.ศิริพร ก้อนค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. น.ส.ปพิชญา วังค าฟู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นายมงคล ปินตาโมงค์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักทะเบียนและประมวลผล 
7. นางหยาดนท ี ปินตาโมงค์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักทะเบียนและประมวลผล 
8. อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 
9. น.ส.อุษณีย์ พงศาวลีศรี พนักงานปฏิบัติงาน วิทยาลัยนานาชาติ 
10. นางพัชริภา ศิริอาชารุ่งโรจน์ พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11. น.ส.มธุรส กัลยา พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
12.  น.ส.ธิดารัตน์ พูลสุข พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
13. น.ส.ญาณินท ์ สายะบุตร พนักงานปฏิบัติงาน  ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการอื่น) 
1. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์        
         
เริ่มประชุมเวลา    13.35  น. 
  

 ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ         ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 
 ฝ่ายเลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับแก้ไขตารางสรุปข้อดี-ข้อเสียของการเลื่อนก าหนดเปิดเทอมเป็นเดือน
สิงหาคม  ดังนี้ 

1. ตัดข้อมูลในส่วนของ “ข้อดี” ออก 
2. ปรับแก้ไขข้อคิดเห็นของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น  “เดิมคณะส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1-4 

เดือน ในช่วงปิดเทอมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา แต่การเลื่อนก าหนดเปิดเทอมท า
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ให้การจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาท าได้ยากขึ้น เนื่องจากช่วงเวลาที่นักศึกษาจะไปแลกเปลี่ยน
ตรงกับช่วงปิดเทอมของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ” 

3. ตัดเครื่องหมาย “ฯลฯ” ออกในทุกท่ีที่ปรากฏ  
4. ให้สรุปเป็นประเด็นข้อคิดเห็นรวม โดยไม่ต้องระบุชื่อคณะ 

 เมื่อปรับแก้ไขแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่อง    - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังข้อคิดเห็น     

4.1  การจัดท า มคอ. 7     
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้น าเสนอวิธีการจัดท า มคอ. 7 (รายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร) ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อคิดเห็นและข้อสังเกต ดังนี้ 
1. การจัดท า มคอ. 7 จะต้องรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรในภาคฤดูร้อนเข้าไว้ด้วย เพื่อให้

มีข้อมูลครบถ้วน โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (ภายใน
วันที่ 17 กันยายน 2558)  

  ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการตรวจประเมินภายใน ประมาณเดือนสิงหาคม – 
กันยายน หากคณะยังไม่สามารถรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ทันในช่วงเวลาที่มีการ
ตรวจประเมิน ก็สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ในภายหลัง   

2. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า การจัดท า มคอ. 7 ไม่จ าเป็นต้องรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของ
กระบวนวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เนื่องจากเป็นหมวดวิชาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียน
กระบวนวิชาตามความสนใจ และเลือกเรียนได้อย่างอิสระ   

 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการขอความ
ร่วมมือจากคณะต่างๆ ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่จะด าเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558 
 
4.2 รูปแบบการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

 ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผลเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากแนวปฏิบัติที่ผ่านมาก าหนดให้มีการตรวจสอบ
การส าเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียวในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษารายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ท าให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันในกรณีที่ตรวจพบว่านักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาไม่เป็นตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด 
ส านักทะเบียนและประมวลผลจึงขอเสนอพิจารณาเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา โดย
อาจก าหนดให้มีการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาสองครั้ง ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ประธานที่ประชุมรับจะไปหารือร่วมกับส านักทะเบียนและประมวลผลเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน
การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา และจะน ามาเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
4.3 รูปแบบการจัดพิมพ์ใบระเบียนถาวร (Transcript)   

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักทะเบียนและประมวลผลไปพิจารณาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
จัดพิมพ์ใบระเบียนถาวร (Transcript) โดยให้พิมพ์ชื่อเต็มของกระบวนวิชาแทนการพิมพ์ชื่อย่อ เนื่องจากการก าหนดให้ใช้
ชื่อย่อของกระบวนวิชาไม่เกิน 30 ตัวอักษร ท าให้ชื่อกระบวนวิชาที่ปรากฏใน Transcript สื่อความหมายไม่ชัดเจนนั้น  
 ส านักทะเบียนและประมวลผลไดพิ้จารณาด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม โดยได้ปรับแก้ไขรูปแบบการ
พิมพ์ Transcript ดังตัวอย่างที่ได้น าเสนอต่อประชุม   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 



5 
 
 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใบระเบียนถาวร (Transcript) ซึ่งจัดพิมพ์ด้วยชื่อเต็มของกระบวนวิชา
แทนการใช้ชื่อย่อ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกคณะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
รายชื่อกระบวนวิชาที่ส านักทะเบียนและประมวลผลจะจัดส่งไปให้ทุกคณะพิจารณา และแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้ส านักทะเบียนและประมวลผลทราบด้วย 

2. ขอให้ทุกคณะพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการระบุชื่อแขนงวิชาในใบระเบียนถาวร (Transcript) 
ว่ามีข้อดี-เสียอย่างไร การระบุข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง/อันดับสอง และการระบุ
ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และให้ส านักทะเบียนและประมวลผลรวบรวมข้อมูลเพื่อ
น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง นโยบาย     

5.1   โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  และโครงการสอบวัด
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา จ านวน  5 โครงการ   
1) โครงการเชิงนโยบาย ก าหนดให้ทุกคณะ/วิทยาลัย จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

อย่างน้อย 5% ของกระบวนวิชาเอกทั้งหมดที่เปิดสอน (อาจเป็นการบรรยาย หรือการมอบหมาย
งาน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ) เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยจะมี
กระบวนการติดตามผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา   

2) โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนส าหรับอาจารย์  
สถาบันภาษาจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สอนส าหรับอาจารย์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการบูรณาการ
เนื้อหาความรู้และภาษาอังกฤษ โดยจะจัดอบรมจ านวน 6 รุ่น รุ่นละ 50 คน ซึ่งสถาบันภาษาจะ
ด าเนินการแจ้งเวียนไปยังคณะต่างๆ เพ่ือให้คณะส่งรายชื่ออาจารย์เข้ารับการอบรมดังกล่าว  

3) โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานให้กับนักศึกษาชั้นปีที ่4   

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  เป็นการจัด
กิจกรรมแบบ 1-Day Activating English Workshop ซึ่งมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 9 กลุ่ม แยก
กลุ่มตามคณะที่มีความสัมพันธ์กัน  โดยคณะเป็นผู้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

4) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คณะต่างๆ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดย
ให้คณะที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมดังกล่าวเสนอรายละเอียดโครงการและงบประมาณเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
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5) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษวิชาชีพของนักศึกษาโดยสื่อ CMU-Enconcept   

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษวิชาชีพของ
นักศึกษาโดยสื่อ CMU-Enconcept เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้งาน ในวันที่ 2 
มิถุนายน 2558 

 ที่ประชุมรับทราบ   



7 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

 6.1   คณะบริหารธุรกิจขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่    

 คณะบริหารธุรกิจเสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 2 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.  ACC 310 CORPORATE GOVERNANCE AND ACCOUNTING PROFESSIONAL   3(3-0-6) 

   ETHICS 
   Pre :  ACC 321 

2. ACC 425 FORENSIC ACCOUNTING    3(3-0-6) 
   Pre :  ACC 423 

การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ ในคราว
ประชุมครั้งที ่3/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ACC 310 และ ACC 425  โดยให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

 
6.2   คณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะวิทยาศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป ดังนี้ 
 -   STAT 140  ELEMENTARY APPLIED STATISTICS 
 1.  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย      

จากเดิม   ELEMENTARY APPLIED STATISTICS  
  สถิติประยุกต์เบื้องต้น         

   เปลี่ยนเป็น ELEMENTARY STATISTICS FOR HEALTH SCIENCES 
            สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ         
 2.  เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ      
   จากเดิม   ELEM APPLIED STAT     

เปลี่ยนเป็น ELEM STAT HEALTH SCIENCES         
 3.  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา โดยมีรายละเอียด

 ตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 
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การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที ่5/2558  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558   

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงกระบวนวิชา  STAT 140 โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเป็น 
“ELEM STAT HEALTH SCIENCES” ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

  
6.3   คณะนิติศาสตร์ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่    

 คณะนิติศาสตร์เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ จ านวน 3 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่        
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1.  LAW 445 ENERGY LAWS     3(3-0-6) 
   Pre :  LAGE 101 

2. LAW 471 LAW AND SOCIETY IN SOUTHEAST ASIA  3(3-0-6) 
   Pre :  LAGE 101 or LAW 103; and third year standing 

3. LAW 472 ASEAN COMMUNITY LAW  3(3-0-6) 
   Pre :  LAW 361 or concurrence 

การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การเปิดสอนกระบวนวิชา LAW 445, 471  และ 472  
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยขอให้คณะนิติศาสตร์ตรวจสอบ
ความถูกต้องของกระบวนวิชาก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป ดังนี้ 

1.  ตรวจสอบเง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา LAW 472 ว่าถูกต้องตามความต้องการของ
อาจารย์ผู้สอนหรือไม่ 

2.  ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ค าว่า “LAW” และ “LAWS”  
 

6.4    คณะพยาบาลศาสตร์ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
 คณะพยาบาลศาสตร์เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 4 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป ดังนี้ 
 1.   NGC 464  PRIMARY MEDICAL CARE 
  1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   Fourth year standing and concurrent to NGC 494     

เปลี่ยนเป็น Third year standing and consent of the faculty          
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   2)  เปลี่ยนแปลงเนื้อหากระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม 
 2.   NGS 432  DISASTER NURSING 
  1)  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      
   จากเดิม   Concurrent to NGC 463 or NGC 464    

เปลี่ยนเป็น Third year standing and consent of the faculty          
 3.   NGA 394  ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING 2 
   1)  เปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ        

จากเดิม   ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING 2  
   เปลี่ยนเป็น ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING PRACTICE 2 
  2)  เปลี่ยนแปลงชื่อย่อกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ      
   จากเดิม   ADULT & GER NURS PRACT II     

เปลี่ยนเป็น ADULT & GER NURS PRACT 2     
   3)  เปลี่ยนแปลงค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค์ และเนื้อหากระบวนวิชา  โดยมีรายละเอียด
    ตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

 การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ใน    
คราวประชุมครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558    

 4.   NGOB 312  MATERNAL-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY 2 
   -   เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    

จากเดิม   NGOB 311 
   เปลี่ยนเป็น Concurrent to NGOB 311 

การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558    
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา NGC 464, NGS 432, NGA 394 และ 

NGOB 312  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้
น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

 
6.5   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอปรับปรุงกระบวนวิชา 
 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงกระบวนวิชา จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไปดังนี้ 
          ANI 421  ADVANCED GAME DESIGN 

-     เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   
   จากเดิม     Fourth year standing         
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      เปลี่ยนเป็น   Third year standing         
การปรับปรุงกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558    
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนวิชา ANI 421 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่      

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 

6.6  คณะรัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
      หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 อาจารย์ ดร.รวีวรรณ แพทยส์มาน *  อาจารย์ ดร.รวีวรรณ แพทยส์มาน  * - ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), วิทยาลัย

การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา, 
2554 

- รป.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 
- รป.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538  

อาจารย์ ดร.วรพงศ์  ตระการศิรินนท ์ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย - ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา), 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 
2553 

- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2541 

- ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2542 

- กศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 
2, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2538 

อาจารย์ ดร.อลงกรณ์  คูตระกูล * อาจารย์ ดร.อลงกรณ์  คูตระกูล * - รป.ด., สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ศาสตร์, 2553 

- M.A. (Information Technology), 
University of Canberra, 
Australia, 2004 

- รป.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 
อาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์ อาจารย์ ดร.สกล  บุญสิน - รป.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์), 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 
2556 

- รป.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์), 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 
2550 

- บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์), 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2549 

อาจารย์พิกุล  อิทธิหิรญัวงศ์ อาจารย์พิกุล  อิทธิหิรญัวงศ์ - M.A. (Development Policy and 
Public Administration), 
University of Wisconsin, U.S.A., 
1999 

- ร.บ. (บริหารรัฐกิจ), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2533 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน-
ศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558      
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปตามที่เสนอ และ
ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
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6.7   คณะวิจิตรศิลป์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 
       หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี 
พ.ศ. 2556  และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 1 ท่าน  เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
ตารางเปรียบเทียบอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ชุดเดิม 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 อาจารย์ไชยยศ  จันทราทิตย์ *  อาจารย์ไชยยศ  จันทราทิตย์ * - ศล.ม. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2532 
- ศล.บ. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2525 
 อาจารย์ธงชัย ยุคันตพรพงษ ์  อาจารย์ธงชัย ยุคันตพรพงษ ์ - ศล.ม. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2546 
- ศล.บ. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2528 
ผศ.ชัยวุฒิ  ร่วมฤดีกลู ผศ.ชัยวุฒิ  ร่วมฤดีกลู - ศล.ม. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2542 
- ศล.บ. (ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2536 
อาจารย์ยุพา มหามาตร * อาจารย์ยุพา มหามาตร * - ศล.ม. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2540 
- ศล.บ. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2535 
ผศ.ปกรณ์ภัทร จันทะไขส่ร ผศ.ปกรณ์ภัทร จันทะไขส่ร - ศล.ม. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2543 
- ศป.บ. (ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2539 
 อาจารย์พงศ์ศิริ  คิดดี - ศล.ม. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2548 
- ศป.บ. (ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะวิจิตรศิลป์ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558      
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปตามที่
เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
6.8   คณะวิจิตรศิลป์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์  
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

คณะวิจิตรศิลป์เสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2554 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยขอย้ายสลับกระบวนวิชาใน
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. วจ.ก. 221 องค์ประกอบศิลปะ 1  จากเดิม  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

 เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

2. วจ.ก. 205 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก  จากเดิม  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

 เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GE)  จากเดิม  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

 เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

4. วจ.ก. 202 ศิลปะตะวันตกศตวรรษที่ 20  จากเดิม  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

 เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

5. วจ.ก. 325 สุนทรียศาสตร์  จากเดิม  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

 เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

6. วิชาเลือกเสรี  จากเดิม  ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

 เปลี่ยนเป็น  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

        การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
วิจิตรศิลป์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา-    
สหศาสตร์ศิลป์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ตามที่เสนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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6.9  วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และ   
        เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 
 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553  โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2             
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2553  เนื่องจากไม่ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรภาคพิเศษเป็น
ระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปีการศึกษาแล้ว  ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
โครงสร้างอาจารย์ที่ปรับปรุงใหม่ และส านักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีได้มีการวางแผนการเรียนร่วมกับ
นักศึกษาที่ยังคงค้างอีกจ านวน 12 คน เรียบร้อยแล้ว  

2. ยกเลิกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาคพิเศษ  จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 
- อ. ทยากร   อินทร์อุดม 
- อ. คณิตา ตุมพสุวรรณ 
- อ. วิจิตร อรรถโกมล 
- อ. รัศม์ิลภัส ศิริวัฒน์ 
- อ. พลัฎฐ์ แปงทอง 

การปรับปรุงหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558     

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ฉบับปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีการยกเลิกการ
จัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ และยกเลิกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรภาคพิเศษ 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี ตรวจสอบและปรับแก้ไขจ านวนนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรให้ถูกต้อง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 ทั้งนี้ รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า แนวปฏิบัติเดิมของ สกอ. 
ก าหนดว่า การปิดหลักสูตรใดๆ จะต้องรอจนไม่มีนักศึกษาคงค้างอยู่ในหลักสูตรนั้นแล้วจึงจะสามารถเสนอขอ
อนุมัติปิดหลักสูตร และก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ปิดสอนไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อ่ืนได้ แต่ปัจจุบัน สกอ. ได้เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอขอปิดหลักสูตรที่งดรับนักศึกษาแล้ว และก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอ
ปิดไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืนได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอเหตุผลความจ าเป็นไปให้ 
สกอ. พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
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6.10   วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
         สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
เพ่ิมทักษะที่นักศึกษาต้องใช้ในการประกอบวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงสร้างหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ท าให้
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพ่ิมขึ้น จากเดิม ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 133 หน่วย
กิต     

 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554  หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            -เหมือนเดิม- 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             -เหมือนเดิม- 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  -เหมือนเดิม- 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   -เหมือนเดิม- 
 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                  3 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           -เหมือนเดิม- 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า         95 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า     97 หน่วยกิต 
 2.1  วิชาแกน                  28 หน่วยกิต  2.1  วิชาแกน                          -เหมือนเดิม- 
   2.2 วิชาเอก      ไม่น้อยกว่า  67 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ                  49 หน่วยกิต 
         2.2.2 วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า           21 หน่วยกิต 

   2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า      69 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ                       54 หน่วยกิต   
   2.2.2 วิชาเอกเลือก         ไม่น้อยกว่า          15  หน่วยกิต 

   2.3 วิชาโท         -ไม่ม-ี     2.3 วิชาโท                -ไม่ม-ี 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี              -เหมือนเดิม- 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า    131  หน่วยกิต                                          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  133  หน่วยกิต 

  2.  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไปตามทีเ่สนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
6.11    วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
          สาขาวิชาแอนนเิมชันและเกม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  

 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เสนอขอเปิดสอนกระบวนวิชาใหม่ และปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี้ 
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1. เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่   จ านวน 1 กระบวนวิชา โดยขอให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1         
ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ 

-  ANI 203 COMPUTER GRAPHICS PROGRAMMING   3(1-4-4) 
    Pre :  SE 101 or ANI 124 

 การเปิดสอนกระบวนวิชาได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558  
 
2.  การปรับปรุงหลักสูตร 
 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และขอให้มี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 
เพ่ือให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสายวิชาชีพเพ่ือการฝึกประสบการณ์และการท างานของนักศึกษา รวมทั้งปรับ
เนื้อหาของหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับคุณวุฒิและปรัชญาของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1)  ปรับปรุงช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญา  ดังนี้ 

 ชื่อหลักสูตร   

 จากเดิม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน    
    Bachelor of Science Program in Animation   
 เปลี่ยนเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม    
    Bachelor of Science Program in Animation and Game   

ชื่อปริญญา   
 จากเดิม ชื่อเต็ม  :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนนิเมชัน)    
      Bachelor of Science (Animation)    
    ชื่อย่อ   :   วท.บ. (แอนนิเมชัน)    
      B.S. (Animation)   
 เปลี่ยนเป็น ชื่อเต็ม  :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (แอนนิเมชันและเกม)   
      Bachelor of Science (Animation and Game)  
    ชื่อย่อ   :   วท.บ. (แอนนิเมชันและเกม)    
      B.S. (Animation and Game) 
2) โครงสร้างหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ท า

ให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง จากเดิม ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต     
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553  

และหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2554 
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553  
และหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2554 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       32 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             -เหมือนเดิม- 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12 หน่วยกิต  1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   -เหมือนเดิม- 
 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                  2 หน่วยกิต  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า         94 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า     95 หน่วยกิต 
 2.1  วิชาแกน                  32 หน่วยกิต  2.1  วิชาแกน                          31 หน่วยกิต 
   2.2 วิชาเอก       ไม่น้อยกว่า  62 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ                  38 หน่วยกิต 
 
 
         2.2.2 วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า           24 หน่วยกิต 

   2.2  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า      64 หน่วยกิต 
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ                       37 หน่วยกิต 
    -  แขนงแอนนิเมชัน 
    -  แขนงเกม   
   2.2.2 วิชาเอกเลือก         ไม่น้อยกว่า          27  หน่วยกิต 

   2.3 วิชาโท         -ไม่ม-ี     2.3 วิชาโท                -ไม่ม-ี 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี              -เหมือนเดิม- 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า    132  หน่วยกิต                                          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  131  หน่วยกิต 

3)  แผนการศึกษา มีการปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 

 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบการเปิดสอนกระบวนวิชา ANI 203 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไปตามทีเ่สนอ และให้น าเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยให้
ปรับแก้ไขข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-เสีย ให้เหมาะสม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 
6.12  ปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ 

 วิทยาลัยนานาชาติไดน้ าเสนอขั้นตอนและกระบวนการในการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทั้งแบบ Inbound/Outbound และแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรนานาชาติ ดังรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. เห็นชอบในหลักการ ขั้นตอนและกระบวนการในการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
ตามทีวิ่ทยาลัยนานาชาติเสนอ โดยท่ีประชุมมอบหมายให้วิทยาลัยนานาชาติจัดท าร่างประกาศเกี่ยวกับ
การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และเง่ือนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพของนักศึกษา  แล้วให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง 

2. ที่ประชุมมีความเห็นว่า วิทยาลัยนานาชาติควรท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับ
คณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนหลักสูตร
นานาชาติที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์ผู้สอน 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ      - ไม่มี - 
 
ปิดประชุมเวลา     17.50  น. 

         
 (นางเทพพร  สุค าวัง) (รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ) 
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
 
 


