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รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์  

ครั้งที ่ 2/2563  
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุม 317 ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams 

…………………………….……………..……… 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางสาวน ้าอ้อย  เดชจุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางสุภาวดี  เหลืองศรีปกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณีต  โอปณะโสภิต กรรมการ  
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต  ผิวน่ิม กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์  อรรถลังรอง กรรมการและเลขานุการ 
4. อาจารย์ ดร. วรัญญู  พูลสวัสด์ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้ร่วมประชุม 
 1. นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 

   กองบริหารงานวิชาการ 

 2. นางสาววิลาวรรณ  พิชัย นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   

   กองบริหารงานวิชาการ 

 3. นางสาวประภัสสร  ถวายนิล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   

   กองบริหารงานวิชาการ 

 4. นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ   

   กองบริหารงานวิชาการ 
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ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร  ชื่นอ่ิม ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย  เตโชวิศาล ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์  บางย่ีขัน ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร  กาญจนภูม ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 5. อาจารย์ปาณัสม์  จันทนปุ่ม ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
   เพ่ือการออกแบบ 
 6. อาจารย์ยุวบูรณ์  ธ้ารงสมบัติสกุล ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
   เพ่ือการออกแบบ 
 7. อาจารย์ ดร. ลักษณ์นารา  จันทรารมย์ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
   เพ่ือการออกแบบ 

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันย์พัชญ์  กะลัมพะเหติ ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
   เพ่ือการออกแบบ 

 9. อาจารย์พรยศ  มณีโชติปีติ  ผู้แทนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
   เพ่ือการออกแบบ 
 

ผู้ลาประชุม 

 ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์  ธีระมั่นคง กรรมการ 

  

เปิดประชุมเวลา  9.35  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1. ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
  ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุม 
 2. ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งเพ่ือทราบ 
  ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์  ธีระมั่นคง            ขอลาประชุม เน่ืองจากติดภารกิจ 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ฝ่ายเลขานุการแจ้งการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์      
ครั งท่ี 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยการเวียนเมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบโดยไม่มีแก้ไข  
 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องท่ีพิจารณา 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีพิจารณา 
 4.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
บัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ  
   

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื อหาสาระท่ีควรปรากฏอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี  
   1.1 ท่ีประชุมตั งข้อสังเกตว่า รายวิชาส่วนใหญ่เป็นรายวิชาพื นฐาน ทั งนี  เสนอให้พิจารณา
ทบทวน โดยอาจเพิ่มเนื อหาหรือรายวิชาท่ีมีลักษณะของการประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หรือการระบุเนื อหา
ท่ีมีการบูรณาการ อาทิ จุลชีววิทยาเพ่ือการเกษตร จุลชีววิทยาด้านส่ิงแวดล้อม การประยุกต์จุลชีววิทยากับศาสตร์
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการแพทย์ หรือด้านสาธารณสุข เป็นต้น  
   1.2 การจัดท้าหลักสูตรควรมองไปถึงอนาคต การเขียนหลักสูตรต้องเขียนให้ชัดเจนลงลึกถึง
เนื อหาท่ีต้องการ ค้านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน และควรระบุรายวิชาท่ีแสดงถึงสาระส้าคัญท่ีบัณฑิต
จ้าเป็นต้องรู้ถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต ทั งนี  อาจเพิ่มเนื อหาหรือรายวิชาท่ีเน้นการวิจัย และนวัตกรรม
จุลินทรีย์ 
  2. บทสรุปผู้บริหาร 
   ข้อ 5 การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน หัวข้อล้าดับท่ี 5 จุดเด่นหรือจุดเน้น
ของหลักสูตร ข้อความท่ีระบุว่า “มีการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย” โดยหลักสูตรมีโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตอาสาและอนุรักษ์ศิลปะ 
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วัฒนธรรมและความเป็นไทยรองรับจุดเด่นดังกล่าวนั น  ท่ีประชุมตั งข้อสังเกตว่า กิจกรรมหรือโครงการท่ีระบุ 
มีความชัดเจนและโดดเด่นเพียงพอน้ามาระบุเป็นจุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรหรือไม่  
  3.  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
   3.1 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
    3.1.1 ข้อ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส้าเร็จการศึกษา ท่ีประชุมเสนอให้เพ่ิม 
การระบุข้อมูลเป็น “3. นักจุลชีววิทยา” ทั งนี  ให้ปรับแก้ข้อมูลในบทสรุปส้าหรับผู้บริหารให้สอดคล้องกันด้วย 
    3.1.2 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ย่อหน้าท่ี 3 และย่อหน้าท่ี 6 
ข้อความว่า “อุตสาหกรรมเชื อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical)” ท่ีประชุมเสนอให้
ปรับแก้เป็น “อุตสาหกรรมเชื อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์ (Biofuels and Biochemicals)” 
   3.2 หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes) PLOs ท่ีประชุมตั งข้อสังเกต ดังนี  
    3.2.1 PLO8 ส่ือสารภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ และ PLO10 ประยุกต์ความรู้ทางจุล
ชีววิทยาสู่การปฏิบัติได้อย่างเช่ียวชาญ ท่ีประชุมเสนอให้ทบทวนการระบุ Psychomotor Domain (Skills) 
     อน่ึง Psychomotor Domain (Skills) คือ ทักษะท่ีต้องอาศัยพฤติกรรมการ
เคล่ือนไหวทางร่างกาย ท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างช้านาญ 
    3.2.2 PLO13 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ และ PLO14 
ออกแบบ ด้าเนินการและแปลผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ท่ีประชุมเสนอให้ทบทวนการเรียงล้าดับ
ของ PLO โดยพิจาณาจากเนื อความของ PLO แล้ว PLO14 ควรระบุไว้ก่อน PLO13 หรือไม ่
   3.3 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.1.5 
ค้าอธิบายรายวิชา รายวิชา 518 513 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรม (Molecular Genetics 
and Genetic Engineering Laboratory) 2(0-6-0) และรายวิชา 518 524 อณูชีววิทยาและอณูไวรัสวิทยาขั นสูง 
(Advanced Molecular Biology and Molecular Virology) 3(3-0-6) ท่ีประชุมตั งข้อสังเกตว่า ช่ือรายวิชา
ภาษาอังกฤษค้าว่า “Molecular” ใช้ช่ือรายวิชาภาษาไทยแตกต่างกันเป็น “โมเลกุล” และ “อณู” ทั งนี เสนอให้
ทบทวน 
    ทั งนี  ท่ีประชุมเสนอให้พิจารณาบรรจุรายวิชาท่ีมีเนื อหาเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยี
ดิจิทัลกับจุลชีววิทยา โดยอาจพิจารณาส้าหรับการปรับปรุงหลักสูตรครั งถัดไป 
   3.4 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
    ข้อ 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ท่ีประชุมเสนอให้ขยายเนื อความ
ในหัวข้อกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์ส้าหรับวิธีการวัดและการประเมินผล ให้สอดคล้องกับเนื อความของ PLO 
ต่อไปนี   
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     PLO3 ตรงต่อเวลา 
     PLO4 ประสานงานกับผู้อ่ืนได้ 
     PLO5 มีจิตสาธารณะ 
     PLO6 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
     PLO7 รับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
   3.5 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบและปรับแก้ ดังนี  
    3.5.1 รายวิชา 518 501 หลักการและการประยุกต์ทางจุลชีววิทยา (Principles and 
Applications in Microbiology) 4(4-0-8) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก “...... และการบ้าบัด
สภาวะแวดล้อมด้วยส่ิงมีชีวิต เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการทางจุลชีววิทยาท่ีทันสมัย” เป็น “...... และการบ้าบัด
สภาวะแวดล้อมด้วยส่ิงมีชีวิต เทคนิคท่ีใช้แพร่หลาย เครื่องมือ และวิธีการทางจุลชีววิทยาท่ีทันสมัย” 
    3.5.2 รายวิชา 518 511 ชีวสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) 2(1-3-2) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้การสะกดค้าว่า “พอริเมอเรส” เป็น “พอลิเมอเรส” 
    3.5.3 รายวิชา 518 512 พันธุศาสตร์โมเลกุลและพันธุวิศวกรรม (Molecular Genetics 
and Genetic Engineering) 2(2-0-4) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก “...... และการท้าให้
โปรตีนท่ีได้จากดีเอ็นเอสายผสมบริสุทธ์ิ ......” เป็น  “...... และการท้าโปรตีนท่ีได้จากดีเอ็นเอสายผสมให้บริสุทธ์ิ 
......” 
    3.5.4 รายวิชา 518 517 โรคในสัตว์น ้า (Diseases in Aquatic Animals) 4(2-6-4) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก “...... และภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น ้า .....” เป็น “......ภูมิคุ้มกัน
วิทยาของสัตว์น ้า .....” 
    3.5.5   รายวิชา 518 518 แอคติโนมัยซีตีส (Actinomycetes) 3(3-0-6) ค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก “...... สารทุติยภูมิของแอคติโนมัยซีตีส” เป็น “...... สารทุติยภูมิในแอคติโน
มัยซีตีส” และค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “...... and secondary metabolites of 
actinomycetes.” เป็น “...... and secondary metabolites in actinomycetes.” 
    3.5.6 รายวิชา 518 519 สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (Bioactive Compounds) 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “...... Assay and evaluation of cytotoxicity in bioactive 
compounds.” เป็น “...... Assay and evaluation of cytotoxicity of bioactive compounds.”  
    3.5.7 รายวิชา 518 520 จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology) 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้การพิมพ์เว้นวรรคจาก “...... การควบคุม  คุณภาพอาหาร .....” เป็น 
“...... การควบคุมคุณภาพอาหาร .....” 
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    3.5.8 รายวิชา 518 522 ภูมิคุ้มกันวิทยาขั นสูง (Advanced Immunology) 3(3-0-6) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย เสนอให้ปรับแก้จาก “...... การรักษาทางภูมิคุ้มกัน และการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน” เป็น 
“...... การรักษาทางภูมิคุ้มกัน การปรับภูมิคุ้มกัน และการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน” 
    3.5.9 รายวิชา 518 524 อณูชีววิทยาและอณูไวรัสวิทยาขั นสูง (Advanced Molecular 
Biology and Molecular Virology) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “...... and 
regulation of gene expression emphasis interaction . . . . . . ”  เ ป็ น  “ . . . . . .  and regulation of gene 
expression emphasizing interaction ......” 
    3.5.10 รายวิชา 518 525 เทคนิคท่ีใช้ในงานวิจัยด้านอณูชีววิทยา (Techniques for 
Molecular Biology Research) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้เป็น  
     “Principle and theory of vitro transcription.  Principle and theory of 
techniques used in the study of interaction between protein and RNA.  Principle and theory of 
techniques used in the study the regulation of gene expression in eukaryotes.” 
    ทั งนี  ให้ปรับแก้ข้อมูลท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ข้อ 3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา ให้สอดคล้องกันด้วย 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและ
สภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
บัณฑิตวิทยาลัย  
  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังนี  
  1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ข้อ 5 การเทียบเคียงหลักสูตรกับของสถาบันการศึกษาอ่ืน หัว
ตาราง ให้ปรับแก้ค้าท่ีพิมพ์ซ ้ากันจาก “หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ......” เป็น “หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต ......” 
   2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา
ต่อไปนี   

518 702  รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
 (Microbiological Research Progress Report I) 
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518 704  รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
 (Microbiological Research Progress Report II) 
518 706  รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 3 1(0-2-1) 
 (Microbiological Research Progress Report III) 
518 708  รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 4 1(0-2-1) 
 (Microbiological Research Progress Report IV) 
518 710  รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 5 1(0-2-1) 
 (Microbiological Research Progress Report V) 
ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ “Seminar on progressive report of microbiological 

research topics.” ค้าว่า “report”  เสนอให้ปรับแก้เป็น “reports” ทุกแห่ง 
และให้ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ค้าอธิบายรายวิชา โดยให้พิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ท่ีเป็นรายวิชาเดียวกัน ให้ปรากฏอยู่ในหน้าเดียวกัน 
   ทั งนี  ให้ตรวจสอบเนื อหา และประเด็นต่าง ๆ ของหลักสูตรระดับปริญญา เอก ท่ีปรากฏ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีสอดคล้องกับในหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยให้ทบทวนและปรับแก้ให้
สอดคล้องกันด้วย 
   ให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ปรับแก้ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและ
สภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
ออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอท่ีประชุม
สภาวิชาการ 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื อหาสาระท่ีควรปรากฏอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี  
   1.1 ท่ีประชุมเสนอให้คณะวิชา เสนอหลักสูตรแก่ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์  ธีระมั่นคง 
กรรมการ คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร เพ่ือพิจารณาหลักสูตร รวมทั งขอข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
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   1.2 เสนอให้เพ่ิมเนื อหา หรือรายวิชาท่ีสามารถประยุกต์ศาสตร์ระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการออกแบบกับชุมชนหรือการเกษตร โดยอาจเป็นลักษณะของการออกแบบท่ีผนวกระหว่างศิลปวัฒนธรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปด้วย อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชน หรืออาจจัดท้าเป็นหลักสูตรระยะสั น เพ่ือ
เข้าถึงพื นท่ีชุมชนและการเกษตร 
       2. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ข้อ 5 การเทียบเคียงหลักสูตรฯ กับของสถาบันการศึกษาอ่ืน 
   2.1 ข้อ 2 จ้านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน วิชาเอกการ
ออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน และวิชาเอกการออกแบบเกม ให้ปรับแก้จ้านวนหน่วยกิตท่ีระบุจาก “131 
หน่วยกิต” เป็น “134 หน่วยกิต” 
     ทั งนี  ให้ตรวจสอบให้ถูกต้องและสอดคล้องกันทุกแห่งท่ีก้าหนด 
   2.2 ข้อ 4 จ้านวนรับนักศึกษาต่อปีการศึกษา วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน วิชาเอกการ
ออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน และวิชาเอกการออกแบบเกม ให้ตรวจสอบจ้านวนรับนักศึกษาท่ีระบุว่า 
“80”, “60” และ “60” ตามล้าดับ เน่ืองจากรวมจ้านวนทั ง 3 วิชาเอกแล้ว ไม่สอดคล้องกับจ้านวนรับนักศึกษาที
ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ท่ีระบุเป็น “220” คน 
       3. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
   3.1 หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  
     3.1.1 ข้อ 9 ช่ือ นามสกุล เลขประจ้าตัวบัตรประชาชน ต้าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อ 9.3 การออกแบบเกม ท่ีประชุมเสนอให้ทบทวนคุณวุฒิของอาจารย์ล้าดับท่ี 
(2) ว่าสัมพันธ์กับหลักสูตรหรือไม่ 
     3.1.2 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ข้อย่อยท่ี 1) ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
ข้อความว่า “...... อุตสาหกรรมเชื อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) ......” ท่ีประชุม
เสนอให้ปรับแก้เป็น “...... อุตสาหกรรมเชื อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีภัณฑ์ (Biofuels and Biochemicals) ......” 
   3.2 หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
     3.2.1 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ ท่ีคาดหวัง ท่ีประชุมเสนอให้ทบทวนการระบุ 
Psychomotor Domain (Skills) ในภาพรวมทุก PLO โดย Psychomotor Domain (Skills) คือ ทักษะท่ีต้อง
อาศัยพฤติกรรมการเคล่ือนไหวทางร่างกาย ท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างช้านาญ  
     3.2.2 PLO16 แสดงทักษะและความสามารถในวิชาเอกของตนเอง ให้ทบทวนการ
ระบุ Affective Domain (Attitude) หรือ “At” ใน Sub PLO 16.3 วิชาเอกการออกแบบเกม เน่ืองจากใน 
PLO16 ไม่ได้ระบุไว้ 
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     3.2.3 ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ Sub PLO ในตารางเป็นดังนี  
ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

16.1  วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน 

Sub PLO 16.1.1 ออกแบบภาพเคลื่อนไหวตามหลักทฤษฎีการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
Sub PLO 16.1.2 พัฒนาและสร้างองค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองสื่อ

ดิจิทัล 
Sub PLO 16.1.3 ล้าดับและจัดเรียงองค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหวให้เกิดผลงาน 

16.2  วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน 
Sub PLO 16.2.1 เลือกใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบร่วมกับ

เทคโนโลยีดิจิทัล 
Sub PLO 16.2.2 วิเคราะห์กระบวนการคิด โดยใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ร่วมกับศิลปะและการออกแบบ 
Sub PLO 16.2.3 ออกแบบและพัฒนาผลงานให้ตอบสนองกับผู้ใช้งานและสอดคล้อง

กับวัฒนธรรม โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

16.3  วิชาเอกการออกแบบเกม 

Sub PLO 16.3.1 วิเคราะห์ จุดเด่น-จุดด้อย และสิ่งที่ต้องปรับปรุงของเกม 
Sub PLO 16.3.2 ออกแบบระบบกลไก (Game mechanic) และตรรกะของเกม 

(Game logic) ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เล่น 

Sub PLO 16.3.3 ออกแบบรูปร่าง ขนาดและสีสันขององค์ประกอบ (Mastering 
finalizes) ให้สอดคล้องกับอารมณ์ของผู้เล่น 

Sub PLO 16.3.4 ออกแบบองค์ประกอบและต้าแหน่งการจัดวางในเกมสอดคล้องกับ
แนวความคิดตั งต้นโดยค้านึงถึงข้อจ้ากัดของอุปกรณ์ 

Sub PLO 16.3.5 ประเมินและส้ารวจแนวทางในการจัดการทรัพยากรส้าหรับการ
ออกแบบเกม (Optimize) ให้สอดคล้องตามเงื่อนไขของอุปกรณ์
และการแสดงผล 

Sub PLO 16.3.6 เลือกใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อตอบสนองผู้เล่นจากข้อมูล สถานการณ์ 
สภาวะแวดล้อม และการรับรู้การกระท้าในรูปแบบที่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เล่น 

      ทั งนี  ให้ปรับแก้รูปแบบการพิมพ์ในตารางหมวดท่ี 4 และภาคผนวก ฉ ให้สอดคล้องกันด้วย 
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     3.2.4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ หน้า 15 ให้ปรับแก้รูปแบบการจัดหน้ากระดาษจาก
แนวตั งเป็นแนวนอน  
   3.3 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
     3.3.1 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาใน 
ข้อ 2.3 ข้อย่อยล้าดับท่ี 3 และ 4 ให้ปรับแก้เลขข้อย่อยเป็นดังนี  
      “2.4.3 ปรับรายวิชาและจัดโครงการให้มีการเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 
       2.4.4 ส้าหรับนักศึกษาท่ีพบปัญหาการปรับตัว จากการสังเกตและการ
สัมภาษณ์โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา จัดประชุมแลกเปล่ียนข้อมูลเพ่ือดูแลให้ค้าปรึกษาในรายท่ีต้องการ มีการให้
นักศึกษาท้ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวกับสังคมใหม่ ๆ ในมหาวิทยาลัยได้” 
      และข้อย่อยท่ี 2.4.3 ปรับรายวิชาและจัดโครงการให้มีการเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ข้อความว่า “ปรับรายวิชา” ท่ีประชุมเสนอให้ขยายความ โดยอาจระบุช่ือรายวิชา 
     3.3.2 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร (ปกติ) และโครงสร้าง
หลักสูตร (สหกิจศึกษา) หมวดวิชาเฉพาะ วิชาบังคับสาขา ให้ปรับแก้การระบุจ้านวนหน่วยกิตจาก “29 หน่วยกิต” 
เป็น “32 หน่วยกิต”  
     3.3.3 ข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ล้าดับท่ี 17 ตารางช่องคุณวุฒิ สาขา 
สถาบัน ปีท่ีส้าเร็จการศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาโท ให้ปรับแก้ค้าท่ีพิมพ์ผิดจาก “ศป.ม. (นวัตกรรมการอกแบบ)” 
เป็น “ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)” 
   3.4 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
     3.4.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) กับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) หมวดวิชาเฉพาะ Sub PLO 16.3 การออกแบบ
เกม ท่ีประชุมเสนอให้ทบทวนเพ่ิมการระบุความสัมพันธ์ด้านท่ี 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ   
     3.4.2 ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ นปีการศึกษา ท่ีประชุม
เสนอให้พิจารณาทบทวนรูปแบบการระบุข้อมูลในแต่ละชั นปี โดยในแต่ละปีการศึกษาอาจระบุข้อมูลแยกเป็น
ประเด็นหรือสาระส้าคัญหลักของผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เห็นชัดเจน 
    3.5 หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 4 เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ข้อย่อยท่ี (1) – ข้อย่อยท่ี (3) ท่ีประชุมเสนอให้ปรับแก้ข้อมูลเป็นดังนี  
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     “(1)  นักศึกษาสอบได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
      (2)  นักศึกษาสอบได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต้่ากว่า 2.00  และค่าระดับ
เฉล่ียสะสมของสาขาวิชาเอก (วิชาบังคับสาขา วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะ) ไม่ต้่ากว่า 
2.00” 
      (3)  นักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีหลักสูตร
ก้าหนด” 
    3.6 ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ้าหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์ อาจารย์ล้าดับท่ี 8 ท่ีประชุมเสนอให้พิจารณาคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เน่ืองจากไม่สอดคล้องกับสาขาวิชา ทั งนี  อาจปรับแก้สถานะอาจารย์ จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
     ทั งนี  ให้ปรับแก้ในหมวดท่ี 1 ข้อ 9 ช่ือ นามสกุล เลขประจ้าตัวบัตรประชาชน ต้าแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหมวดท่ี 3 ข้อ 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้
สอดคล้องกันด้วย 
    3.7 ภาคผนวก ฉ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcome : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ ท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course 
Learning Outcomes : CLOs) 
     3.7.1 PLO10 มีหลักจริยธรรมและประพฤติตนตามหลักวิชาชีพ ท่ีประชุมตั ง
ข้อสังเกตค้าว่า “มีหลักจริยธรรม” มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างไร 
     3.7.2 ท่ีประชุมเสนอให้ทบทวนเนื อความในภาพรวมของผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
ของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) ท่ีระบุค้าว่า “เข้าใจ” หรือ “ตระหนัก” โดยควรระบุ
ความสามารถ หรือทักษะท่ีสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยใช้เป็นค้า Action Verb  
     3.7.3 ให้เพ่ิมข้อความว่า “หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หาก
ปรับเกินกว่า 1 ครั ง ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปัญหาหรือ
อุปสรรคใดจึงจ้าเป็นต้องปรับ CLOs มากกว่า 1 ครั ง” ต่อท้ายตารางในหน้า 320 ด้วย  
    3.8 ภาคผนวก ช ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
     3.8.1 หมวดวิชาเฉพาะ ให้ตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบการใช้เครื่องหมาย “,” 
(comma) และ “;” (semicolon) ให้เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั งหลักสูตร การใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) 
“,” อัฒภาค (semicolon) “;” และทวิภาค (colon) “:” ในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  จุลภาคใช้เพ่ือแยก
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กลุ่มค้า  อัฒภาคใช้เพ่ือแยกกลุ่มค้าท่ีมีจุลภาคแยกภายในกลุ่มค้านั น  หรือใช้แทนจุลภาคเพ่ือแยกกลุ่มค้าท่ีมีขนาด
ยาวมาก  ทวิภาคใช้เพ่ือน้าเข้าสู่กลุ่มค้าท่ีอยู่ในหมวดหมู่ท่ีเป็นล้าดับขั นตอน  หรือเป็นกลุ่มย่อย 
     3.8.2 รายวิชา 800 121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 1 
(Computer Programming for Digital Technology I) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้
ปรับแก้จาก “Principles of programming concepts, data type, variable, operator, array, expression, 
......” เป็น “Principles of programming, data type, variable, operator, array, expression, ......”  
     3.8.3 รายวิชา 800 221 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ (History of Art 
and Design) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้รูปแบบการใช้เครื่องหมายวรรคตอนจาก 
“The meaning of art, design and digital technology, history and period of art, western, eastern, 
other regions and Thai design.  . . . . . . ”  เ ป็น  “The meaning of art.  Design and digital technology. 
History and period of art. Western, eastern, other regions and Thai design. ......” 
       หรือ “The meaning of art; design and digital technology. History and 
period of art. Western, eastern, other regions and Thai design. ......” 
     3.8.4 รายวิชา 800 223 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส้าหรับเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืองาน
ออกแบบ (Applied Science in Digital Technology for Design) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เสนอให้ทบทวนการใช้ค้าว่า “Living Being” และทบทวนค้าว่า “Niche” ว่าพิมพ์เกินมาหรือไม่ 
     3.8.5 รายวิชา 800 322 กฎหมายและจรรยาบรรณส้าหรับเทคโนโลยีดิจิทัล (Laws 
and Ethics for Digital Technology) 3(3-0-6) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก “...... 
establishment and dissolution of business, basic intellectual property law and electronic 
commerce, a case study of disputes caused by network transactions, ......” เป็น “...... establishment 
and dissolution of business. Laws on basic intellectual property and electronic commerce. Case 
studies of disputes caused by network transactions, ......” 
     3.8.6 รายวิชา 800 392 การถ่ายภาพดิจิทัลเบื องต้น (Basic Digital Photography) 
3 (2-2-5)  ค้ าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้จาก  “The basic techniques of digital 
photography, ......” เป็น “Basic techniques of digital photography, ......” 
     3.8.7 รายวิชา 800 393 การออกแบบตัวละครส้าหรับสินค้า (Character design 
for Merchandising) 3(2-2-5) ให้เพ่ิมการระบุค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษด้วย 
     3.8.8 รายวิชา 802 273 ภาพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบส้าหรับส่ืออินเทอร์ 
แอคทีฟ (Animation and Sound for Interactive Media) 3(2-2-5) ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้
ปรับแก้จาก “.. . . . . choosing images and sound to tell stories, 2D animations creation technique, 
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choosing sound to present interactive media work with software packages.” เป็น “...... Selection 
of images and sound to tell stories. Techniques on 2D animations creation, selection of sound to 
present interactive media work with software packages.” 
     3.8.9 รายวิชา 802 275 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (Applying 
Digital Technology for Business)  3(2 -2 -5 )  ค้ าอ ธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอให้ปรับแก้ จาก 
“Fundamentals of digital technology to utilize business activities, online data sharing, application 
of automatic digital technology, digital infrastructure investment planning, . . . . . . ”  เ ป็ น 
“Fundamentals of digital technology for utilization in business activities, online data sharing, 
application of automatic digital technology. Planning on digital infrastructure investment, ......” 
     ทั งนี  ท่ีประชุมเสนอให้พิจารณาทบทวนและปรับแก้รูปแบบการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนในค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ และความสอดคล้องของค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
ภาพรวมตลอดหลักสูตร แล้วให้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิภาษาอังกฤษตรววจสอบและลงนามรับรองการตรวจสอบใหม่
อีกครั งหน่ึง 
   ให้เสนอคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พิจารณา ปรับแก้ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรและสภาวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 
         นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 
         นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร 
         นางสาววิลาวรรณ  พิชัย 
         นางสาวประภัสสร  ถวายนิล 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         นางสาวน ้าอ้อย เดชจุ้ย 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


