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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ครั้งที่  3/2555  วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 - 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ห้อง 1  ชั้น 6  
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร  

และห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
********************* 

 
กรรมการที่มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ อรุณี  วิริยะจิตรา    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายสนธิ  คชวัฒน์      ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  ซาฮีร์    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข   อธิการบดี    กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

กรรมการและเลขานุการ 
12. นางภูษณิศา  นวลสกุล     นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

          ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์     นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ   ติดราชการ 
 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ  บุนนาค    ติดราชการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทจิรา   เอ่ียมมยุรา   ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ดร.รชยา   อินทนนท์    ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ และหลักสูตร 
       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
 2. ดร.ชนัญฎา   สินชื่น    ผู้แทนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
 3. ดร.สุมาลี  เงยวิจิตร    ผู้แทนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 4. นางสาววรารัตน์   บุญแฝง   ผู้แทนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา ผู้แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
       ทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีร์ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตนิันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผู้แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
         ทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีร์ 
 7. ดร.ศิริมา   สุวรรณกูฏ  จันต๊ะมา  ผู้แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
       ทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีร์ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง  วัชระธนกิจ ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
       สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
 9. ดร.วิโรจน์  มโนพิโมกษ์    คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
 10. นางสาววิชดา  ลิวนานนท์ชัย   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ 
 11. นางสาวสิริรัตน์  ชอบขาย   คณะบริหารศาสตร์ 
 12. นางสาวสุณีรัตน์  เฮ้าทา   คณะบริหารศาสตร์ 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นอ้งเล็ก  คุณวราดิศัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 
 
 
เวลา 09.30 น. เปิดการประชุม 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดประชุม และแจ้งที่ประชุมทราบว่าศาสตราจารย์กิตติคุณ                     
ดร.ปิยนาถ  บุนนาค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทจิรา เอ่ียมมยุรา ติดราชการ   
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1  ผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งท่ี 1/2555 วันที่ 6-7 มกราคม 2555 และ 
 ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 21 มกราคม 2555 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 1.2   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่ามีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ 
 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ไม่ผ่านการพิจารณารับทราบหลักสูตร เนื่องจากจัดแผน 
 การศึกษาเฉพาะแผน ข      
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบว่าเป็นหลักสูตรใด และ  
เน้นย  า ไม่ให้มีการจัดแผนการศึกษาเฉพาะแผน ข  
  
วาระท่ี 1.3  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าลังจัดท าประกาศเลื่อนการจัดท าหลักสูตรตาม 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายในปี 2556  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ทั งนี  มหาวิทยาลัยต้องจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ให้เสร็จภายในปี 2555  ตามก าหนดการเดิม 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
วาระท่ี  2.1 รายงานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2555 วันที ่21 มกราคม  2555 
 มติที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุม และมีแก้ไขดังนี  

1. หน้า 2 ล าดับที่ 7 แก้ไขค าน าหน้านามเป็น นาง 
2. หน้า 9 วาระท่ี 4.2.4 ให้เพ่ิมรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น การจัดการธุรกิจ  

เพ่ือให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื อหารายวิชาในหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง    
วาระท่ี  3.1     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ.  2555 
 มติที่ประชุม  ให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ และน าเสนอ
หลักสูตร ในการประชุมใหม่ต่อไป รายละเอียดการแก้ไขดังนี  
 แบบ สมอ.08 

1. หน้า 1 ข้อ 4.1 แก้ไขข้อความเป็น ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน.... 
2. หน้า 3 แก้ไขเป็น แผน ก แบบ ก2 
3. หน้า 14 ข้อ 3 แก้ไขข้อความเป็น การด าเนินงานด้านหลักสูตร 
4. หน้า 16 ข้อ 2.2 แก้ไขข้อความเป็น ใช้ห้องเรียนของคณะบริหารศาสตร์ 
5. หน้า 17 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก1 ให้เพ่ิมคุณสมบัติ มีความพร้อม  

ความสามารถในการท าวิจัย และมีประสบการณ์การท างาน  
6. ให้ปรับหลักการและแนวคิด ในการจัดท าหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ให้ชัดเจน และ 

แนบผลการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประกอบการพิจารณา 
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หมวดที่ 1 
1. หน้า 1 ข้อ 5.2 ปรับข้อความเป็น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 7 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับข้อความให้ชัดเจน  
2. หน้า 7 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 3 ตัดข้อความค าว่า การเมือง 
3. หน้า 8 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี  ระบุให้เป็นรูปธรรม สามารถวัด 

ประเมินผลได้ และแยกรายละเอียดหลักฐานกับตัวบ่งชี ออกจากกันให้ชัดเจน 
 หมวดที่ 3 

1. ให้พิจารณาจัดแผนการศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก2 และปรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  
โครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกัน หากต้องการจัดแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1 ต้องก าหนดคุณสมบัติผู้เข้า
ศึกษาเพ่ิมเติม เช่น มีประสบการณ์ในการท าวิจัย หรือผู้ร่วมท าวิจัย หรือมีผลการศึกษาระดับเกียรตินิยม และระบุ
ความพร้อมทุกด้าน 

2. ระบุหัวข้อ 2.7 ระบบการศึกษา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. หน้า 13 ข้อ 3.1 แผน ก แบบ ก2 แก้ไขข้อความเป็น ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
4.  หน้า 14 รายวิชา 2200 803 แก้ไขชื่อวิชาเป็น สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ 

 5.   หน้า 14 กลุ่มวิชาเลือก ให้ระบุรหัสวิชาให้ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 6.   หน้า 18-20 ค าอธิบายรายวิชาทุกรายวิชา ให้ระบุจ านวนหน่วยกิตให้ตรงกับโครงสร้าง 
หลักสูตร 

7. ให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา ตรวจสอบการใช้ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ให้ถูกต้องตรงกัน ตรวจสอบค าถูกค าผิด เครื่องหมายวรรคตอน และปรับการใช้ค าขึ นต้นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 หมวดที่ 5 

1. หน้า 43 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ข้อ 4 ให้ระบุความรู้ภาษาต่างประเทศ 
เป็น ภาษาอังกฤษ และปรับให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 
 หมวดที่ 7  

1. หน้า 51 ข้อ 7 ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน ปรับรูปแบบการเขียนตามท่ีมหาวิทยาลัย 
ก าหนด ข้อ 12 ให้ระบุค่าเป้าหมาย X ปี 2-5 
 หมวดที่ 8 

1. หน้า 53 ข้อ 1 (1.8) และข้อ 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ตัดข้อความค าว่า  
แบบมอบ.3  

2. หน้า 54 ข้อ 4.1 ปรับการเขียนให้ถูกต้อง ระบุเป็น มคอ.5 และ มคอ.7 
วาระท่ี  3.2     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ.  2555 
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 มติที่ประชุม  ให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ และน าเสนอ
หลักสูตร ในการประชุมใหม่ต่อไป รายละเอียดการแก้ไขดังนี  
 แบบ สมอ.08 

1. หน้า 1 ข้อ 4.1 แก้ไขข้อความเป็น ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน.... 
2. หน้า 3 ข้อ 6 ปรับรูปแบบการเขียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. ให้ปรับหลักการและแนวคิด ในการจัดท าหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ให้ชัดเจน และ 

แนบผลการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประกอบการพิจารณา 
หมวดที่ 1 
1. หน้า 1 ข้อ 5.2 ปรับข้อความเป็น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 7 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับข้อความให้ชัดเจน  
2. หน้า 8 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 3 ตัดข้อความค าว่า การเมือง 
3. หน้า 8 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี  ระบุให้เป็นรูปธรรม สามารถวัด 

ประเมินผลได้ และแยกรายละเอียดหลักฐานกับตัวบ่งชี ออกจากกันให้ชัดเจน 
 หมวดที่ 3 

1. หน้า 12 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา แบบ 1.1 ให้ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพ่ิมเติม เช่น  
มีประสบการณ์ในการท าวิจัย หรือผู้ร่วมท าวิจัย หรือมีผลการศึกษาระดับเกียรตินิยม และระบุความพร้อมทุกด้าน 

2. หน้า 14 ข้อ 3.1 แบบ 2.1 แก้ไขข้อความเป็น ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
3. หน้า 15 ตรวจสอบรหัสวิชาวทิยานิพนธ์ แบบ 1.1 กับ 2.1 ไม่ให้ซ  าซ้อนกัน  
4. หน้า 15 กลุ่มวิชาเลือก ให้ระบุรหัสวิชาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
5. หน้า 21-24 ค าอธิบายรายวิชาทุกรายวิชา ให้ระบุจ านวนหน่วยกิตให้ตรงกับโครงสร้าง 

หลักสูตร 
6. ให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา ตรวจสอบการใช้ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ให้ถูกต้องตรงกัน ตรวจสอบค าถูกค าผิด เครื่องหมายวรรคตอน และปรับการใช้ค าขึ นต้นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 หมวดที่ 5 

1. หน้า 43 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ข้อ 4 ให้ระบุความรู้ภาษาต่างประเทศ 
เป็น ภาษาอังกฤษ และปรับให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 
 หมวดที่ 7  

1. หน้า 54 ข้อ 7 ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน ปรับรูปแบบการเขียนตามท่ีมหาวิทยาลัย 
ก าหนด ข้อ 12 ระบุคา่เป้าหมาย X ปี 2-5 ข้อ 14 ระบุค่าเป้าหมาย X ปี 3-5  ข้อ 15 ระบุค่าเป้าหมาย X  
ปี 1-5 และรวมจ านวนตัวบ่งชี ใหม่ 
  
 
 



6 
 
 หมวดที่ 8 

1. หน้า 56 ข้อ 1 (1.8) และข้อ 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ตัดข้อความค าว่า  
แบบ มอบ.3  

2. หน้า 57 ข้อ 4.1 ปรับการเขียนให้ถูกต้อง ระบุเป็น มคอ.5 และ มคอ.7 
 
วาระท่ี  3.3     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555 
 มติที่ประชุม  พิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแก้ไขดังนี  
 หมวดที่ 1 

1. หน้า 1 ข้อ 5.3 ปรับข้อความเป็น รับทั งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ  
2. หน้า 3 ล าดับที่ 4 ปรับรูปแบบการเขียนชื่อให้เหมือนหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ และ 

ปรับขนาดอักษรให้เท่ากัน 
3. หน้า 4 ข้อ 11 ปรับข้อความให้กระชับ 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 8 ความส าคัญของหลักสูตร ปรับเนื อหาให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
2. หน้า 8 วัตถุประสงค์ปรับเนื อหาให้สอดคล้องกับของหลักสูตรปรัชญาของหลักสูตร และ 

ตัดวัตถุประสงค์ข้อ 1.3.4 
3. หน้า 9 ข้อ  2.1.1 ไม่ต้องระบุหมายเลขหัวข้อย่อย  
4. หน้า 10 ข้อ 2.1.6 (2.3) แก้ไขข้อความเป็น มากกว่าร้อยละ 80 
หมวดที่ 3 
1. หน้า 11 ข้อ 2.2 ปรับข้อความให้ชัดเจน ระบุให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  
2. หน้า 11 ข้อ 2.3 ทักษะการท าวิจัยและสถิติการวิจัย ปรับข้อความเป็น นักศึกขาด 

ทักษะทางภาษา.. 
3. หน้า 13 ข้อ 3.1.2  แผน ก แบบ ก2  แก้ไขโครงสร้างเป็น ข.กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  

9 หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต และแผน ข แก้ไขโครงสร้างเป็น ข.กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกิต และหมวดวิชาการค้นคว้าอิสระเป็น จ านวน 6 หน่วยกิต และปรับแผนการศึกษาให้สอดคล้องตรงกัน 

4. หน้า 15 รายวิชา 1700 709 แก้ไขชื่อวิชาเป็น การก ากับดูแลกิจการและความ 
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ  

5. หน้า 15 รายวิชา 1701 712 แก้ไขชื่อวิชาเป็น โลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทาน  
แก้ไขชื่อให้เหมือนกับหลักสูตรอื่นๆ ของคณะบริหารศาสตร์ 

6. หน้า 15 รายวิชา 1701 716 แก้ไขชื่อวิชาเป็น ธุรกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่ม 
น  าโขง  
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7. หน้า 27 รายวิชาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และสัมมนา ปรับรูปแบบการเขียน 
ค าอธิบายรายวิชา ให้กระชับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

8. หน้า 28 รายวิชา 1700 781 การค้นคว้าอิสระ ตัดค าขึ นต้นค าว่า Conducting  
9. หน้า 34 ข้อ 5.1 ให้อธิบายหัวข้อเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ 
หมวดที่ 4 
1. หน้า 35 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา แก้ไขข้อความเป็น  

และภูมิภาคลุ่มน  าโขง.. 
2.  หน้า 41 ข้อ 3 แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ ให้ตรวจสอบหัวข้อ 

ย่อยให้ถูกต้องตรงกับข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน และเพ่ิมความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบ
รอง ในรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

หมวดที่ 5 
1. หน้า 48 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ทั งแผน ก แบบ ก1 และแผน ข  

ตัดข้อ 5 เนื่องจากคล้ายคลึงกับข้อ 4 
หมวดที่ 7 
1. หน้า 51 ข้อ 3.3.2  ไม่ต้องก าหนดจ านวนชั่วโมงที่เชิญอาจารย์พิเศษสอน และข้อ 3.3.3  

ให้ระบสุัดส่วนอาจารย์ประจ าต่ออาจารย์พิเศษ 
2. หน้า 54 ข้อ 14 ระบุค่าเป้าหมาย X ปี 2-5 
หมวดที่ 8 
1. หน้า 55 ข้อ 4.1 ตัดการน าข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินเนินตามแบบ มคอ.6  

 
วาระท่ี  3.4     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555 
 มติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแก้ไขดังนี  
 หมวดที่ 1 
 1.  หน้า 2 ข้อ 8 ตัดเครื่องหมาย , และเพ่ิมอาชีพอิสระ และตัดเครื่องหมาย  
 2.  หน้า 2 ข้อ 10ข้อ 10 แก้ไขข้อความเป็น จัดการเรียนการสอนที่คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ. วารินช าราบ  จ. อุบลราชธาน ี
 3.  หน้า 5 ข้อ 13.2 แก้ไขข้อความเป็น หมวดวิชาพื นฐานวิชาชีพ 

หมวดที่ 2 
 1.  หน้า 6 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับข้อความให้ชัดเจน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านใด และ 
ข้อความ ประกอบด้วย...เป็นต้น 
 2.  หน้า 6 ข้อ 1.3 (6) ตัดข้อความ รับรู้และบรรลุวัตถุประสงค์....โดย 
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 3.  หน้า 7 ข้อ 2.1.1 (2.3) หลักฐาน/ตัวบ่งชี  ระบุให้เป็นรูปธรรม สามารถวัดประเมินผลได้ 
และแยกรายละเอียดหลักฐานกับตัวบ่งชี ออกจากกันให้ชัดเจน 
 4.  หนา้ 7 ข้อ 2.1.3 (2.3) ตัดข้อความ ปริมาณงานบริการวิชาการ..ระหว่างประเทศ 

หมวดที่ 3 
1. หน้า 8 ข้อ 2.1 ตัดข้อความ นอกวัน-เวลาราชการ วันเสาร์/อาทิตย์ และข้อ 2.2 (2.2.1)  

แก้ไขข้อความเป็น ผู้เข  าศึกษา และตัดข้อ 2.2.2 
3. หน้า 8 ข้อ 2.3 และข้อ 2.4 ปรับรูปแบบการเขียนปัญหาและกลยุทธ์ให้ชัดเจน 
4. หน้า 10 ข้อ 3.1.2 (ก.4) แก้ไขข้อความเป็น ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 
5. หน้า 11 ข้อ 3.1.4 (ก.1) กลุ่มวิชาภาษา ให้ระบุค าว่า กลุ่มวิชา และกลุ่มวิชา 

ภาษาอังกฤษ ให้เพ่ิมรายวิชาเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ตามรายวิชาศึกษาทั่วไป     ที่มหาวิทยาลัยปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

6. หน้า 12 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ตัดรายวิชา 1700 110 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และ 
รายวิชา 1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน 

7. หน้า 13 รายวิชา 1704 260 ให้ปรับชื่อวิชา เพื่อไม่ให้ซ  าซ้อนกับรายวิชาของคณะ 
นิติศาสตร์ 

8. หน้า 13 รายวิชา 1704 100 ทักษะการศึกษา แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษเป็น  
Study Skill 

9. หน้า 13 รายวิชา 1704 410 แก้ไขชื่อวิชาเป็น แนวทางปฏิบัติทางการค้าระหว่าง 
ประเทศ  

10.  หน้า 13 รายวิชา 1704 411   แก้ไขชื่อวิชาเป็น การจัดการธุรกิจในภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
11.  หน้า 14 ข้อ 2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่สาม ตัดรายวิชา ภาษาท่ีสาม 1-4 
12.  หน้า 19 รายวิชา 1706 316 แก้ไขชื่อวิชาเป็น อิเล็กทรอนิกส์  
13.  หน้า 20 1704 390 การฝึกงาน ให้ปรับเพิ่มหน่วยกิตวิชา การฝึกงาน ให้เหมาะสม   
14.  หน้า 54 ข้อ 4 ปรับการเขียนจ านวนชั่วโมงการฝึกงาน ให้สอดคล้องตรงกับจ านวน  

หน่วยกิตวิชาการฝึกงาน 
15.  ให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา ตรวจสอบการใช้ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ให้ถูกต้องตรงกัน ตรวจสอบค าถูกค าผิด และปรับการใช้ค าขึ นต้นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
หมวดที่ 4 
1. หน้า 56 ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ให้เพ่ิมรายละเอียดมาตรฐานผลการ 

เรียนรู้ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
2. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ ให้ตัดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบ 

รองทักษะด้านที่ 6 ในรายวิชาที่ไม่ใช่การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
หมวดที่ 5 
1. หน้า 68 ข้อ 3.1.1 แก้ไขข้อความเป็น ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต  
2. หน้า 69 ตัดข้อ 3.1.6 เนื่องจากระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
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หมวดที่ 6 
1. หน้า 69 ข้อ 3 ข้อ 1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการ 

ฝึกอบรมการเขียน มคอ.3 - มคอ.7  
2. หน้า 69 ข้อ 1 (4) ให้แยกเป็น 2 ข้อ คือ ข้อ 4. ส่งเสริมอาจารย์ใหม่... และข้อ 5 การ 

สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ.. 
3. ปรับการเขียนตัวเลขหัวข้อย่อยให้ถูกต้อง ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 หมวดที่ 7  
1. หน้า 70 ข้อ 1.4  แก้ไขข้อความเป็น สิ นภาคการศึกษา และตัดค าว่า ถ้ามี  
2. หน้า 75 ข้อ 8 ให้ระบุค่าเป้าหมาย X ปี 1-5 ข้อ 12 ให้ระบุค่าเป้าหมายปีที่ 5 ข้อ 13       

ให้ก าหนดค่าร้อยละ 10 % และระบุค่าเป้าหมาย X   ข้อ 14 ให้ระบุค่าร้อยละตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  
และข้อ 16 ให้ระบุจ านวนร้อยละให้ชัดเจน  

หมวดที่ 8 
1. หน้า 76 แก้ไขชื่อหมวดเป็น การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
2. ให้ปรับขนาดตัวอักษรให้เท่ากันทั งเล่ม 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง  (ต่อ) 
วาระท่ี  3.5     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555 
 มติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแก้ไขดังนี  
 หมวดที่ 1 

1. หน้า 5-6 ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ให้เพ่ิมเนื อหาด้านการโรงแรม 
2. หน้า 8 ข้อ 13.2 (1) แก้ไขข้อความเป็น จ านวน 11 รายวิชา และข้อ (2) ตัดค าว่า  

เพ่ืออาชีพ 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 9 ปรัชญาของหลักสูตร ตัดข้อความ โดยเน้นการวิจัย... 
2. หน้า 9 ข้อ 1.3.5 แก้ไขข้อความเป็น จรรยาบรรณ 
3. ตรวจสอบค าศัพท์ภาษาไทย และแก้ไขข้อความเป็น โลกาภิวัตน์ 
4. หน้า 10 ข้อ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี  ระบุให้เป็นรูปธรรม สามารถวัดประเมินผลได้  

และแยกรายละเอียดหลักฐานกับตัวบ่งชี ออกจากกันให้ชัดเจน 
หมวดที่ 3 
1. หน้า 14  ปรับการเขียนหมายเลขข้อย่อยโครงสร้างรายวิชา ให้ตรงกับโครงสร้าง 

หลักสูตร 
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2. หน้า 16 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้ตัดรายวิชา 1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  
กับรายวิชา 1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน 

3. ให้พิจารณาเพ่ิมภาษาอังกฤษส าหรับโรงแรม 2-3 รายวิชา 
4. หน้า 17 รายวิชา 1705 411 แก้ไขชื่อวิชาให้ตรงกับ มคอ.1  
5. รายวิชา 1705 462 สหกิจศึกษาทางการโรงแรม ให้เพ่ิมค าอธิบายภาษาอังกฤษ 
6. หน้า 16 รายวิชา 1705 240 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรบการโรงแรม  

ให้ปรับชื่อวิชาไม่ให้ซ  าซ้อนกับรายวิชาของคณะนิติศาสตร์ และปรับค าอธิบายรายวิชา เน้นไปทางจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

7. หน้า 18 แก้ไขชื่อกลุ่มวิชาเป็น กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ และปรับค าอธิบายเป็น        
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชากลุ่มภาษาต่างประเทศที่คณะศิลปศาสตร์เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และกลุ่ม
วิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

8. หน้า 19 รายวิชา การฝึกงาน 1-3  ให้เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตจ านวนชั่วโมงการฝึกงาน  ให้ 
สอดคล้องหรือเทียบเท่ากับจ านวนหน่วยกิตชั่วโมงวิชาสหกจิศึกษาทางการโรงแรม  

9. หน้า 38 1449 203 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ปรับเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  
ให้ตรงกับรายละเอียดของรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ 

10. ปรับขนาดตัวอักษรให้เท่ากัน และปรับการเขียนตัวเลขหัวข้อย่อยให้ถูกต้องตามท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด 

11.  ให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา ตรวจสอบการใช้ชื่อวิชาภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกัน ตรวจสอบค าถูกค าผิด และปรับการใช้ค าขึ นต้นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

12.  หน้า 62 ข้อ 4.2 และข้อ 4.3 ระบุให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา 
หมวดที่ 5 
1. หน้า 74 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปรับรูปแบบการ 

เขียน อธิบายให้ชัดเจน มีการประเมินผลการเรียนเป็นอย่างไร  ให้เป็นลักษณะสุ่มบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา  
2. หน้า 74 ข้อ 3.1 แก้ไขข้อความเป็น ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต และตัดข้อ 3.4  

 หมวดที่ 6 
1. หน้า 74 ข้อ 1.6 ปรับการเขียนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเพ่ิมรายละเอียด  

มคอ.4 และ มคอ .6  
หมวดที่ 7 
1. หน้า 79 ข้อ 8 ระบุค่าเป้าหมาย X ปี 1-5  ข้อ 13  ตัดค่าเป้าหมาย X ปีที่ 1-3 และ     

ข้อ 15 ให้ก าหนดค่าร้อยละเป็น 80 % ระบคุ่าเป้าหมาย X ปี 1-5  และรวมตัวบ่งชี ใหม่ 
หมวดที่ 8 
1. หน้า 80 ตัดข้อ 4.5 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี  4.1 การเปิดหลักสูตรใหม่   -ไม่มี- 
 

 วาระท่ี  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร  จ านวน  1  หลักสูตร   
วาระท่ี  4.2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก  สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555 
 มติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแก้ไขดังนี  
 แบบ สมอ.08 

1. หน้า 1 แก้ไขเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  
 หมวดที่ 1 

1. หน้า 1 ตรวจสอบการใช้ค าว่า Homoepathy กับ  Homoeopathy ตามศัพท์ราชบัณฑิต 
2. หน้า 1 ข้อ 5.2 ปรับข้อความเป็น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. หน้า 1 ข้อ 5.3 ปรับข้อความเป็น รับทั งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ  
4. หน้า 2 ข้อ 8 เพ่ิมอาชีพ แพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย  
5. หน้า 5 ข้อ 11.2 ปรับข้อความให้กระชับ ชัดเจน   
หมวดที่ 2 
1. หน้า 7 ตรวจสอบการใช้ชื่อ แมกซิโก ตามศัพท์ราชบัณฑิต 
2. หน้า 7 ข้อ 1.3.1 ปรับข้อความเป็น มีความรู้พื นฐานในหลักการ... 
3. หน้า 7 ข้อ 1.3.4 ตัดข้อความค าว่า ระดับสูง 
4.  หน้า 7 ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี แต่ละข้อ ไม่ต้องระบุหมายเลขหัวข้อย่อย  
หมวดที่ 3 

1. หน้า 9 ข้อ 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการสอน ให้ระบุเวลาราชการปกติ จันทร์-ศุกร์  
นอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องระบุเวลาสอน 

2. หน้า 9 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ปรับข้อความให้ชัดเจน ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2550 

3. หน้า 9 ข้อ 2.5 ให้เพ่ิมแผนการรับนักศึกษาปี 2560 
4. หน้า 10 ข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ แก้ไขข้อความเป็น จ านวน 27  

หน่วยกิต 
5. หน้า 11 รายวิชา 1503 730 แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็น Advanced Homoeopathy 
6. หน้า 11 ตรวจสอบการใช้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Homoepathy กับ Homoeopathy ให้ 

ใช้ค าใดค าหนึ่ง เหมือนกันทุกรายวิชา  
7. หน้า 30 ข้อ 4 ตัดรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เนื่องจากไม่มี 

รายวิชาฝึกงานในโครงสร้างหลักสูตร 
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8. ให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา ตรวจสอบการใช้ชื่อวิชาภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกัน ตรวจสอบค าถูกค าผิด และปรับการใช้ค าขึ นต้นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

หมวดที่ 4 
1. หน้า 33 แผนที่กระจายความรับผิดชอบฯ ให้ระบุหัวข้อย่อยทุกหน้า 
หมวดที่ 6 
1. ให้เพ่ิมหลักฐานแบบ มคอ.7 
2. หน้า 37 ข้อ 2.1.2  ตัดข้อความค าว่า สนับสนุน 
หมวดที่ 7 
1. หน้า 38 ข้อ 2.2 แก้ไขข้อความเป็น อิเล็กทรอนิกส์ 
2. หน้า 39 ข้อ 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ ปรับคุณสมบัติการรับอาจารย์ใหม่ โดยให้มีคุณวุฒิ 

ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3. หน้า 41 ข้อ 11 ระบุค่าเป้าหมาย X ปี 2-5 ข้อ 12 ระบุค่าเป้าหมาย X  ปีที่ 3-5  

และรวมตัวบ่งชี ใหม่ 
หมวดที่ 8 
1. หน้า 42 ข้อ 3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร ให้ระบุ 

รายละเอียดแบบ มคอ.5 และแบบ มคอ.7 เพ่ิมเติม 
 

วาระท่ี  4.2.2     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ.  2555 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ครั งที่ 4/2555 
วันที่ 17 มีนาคม 2555 
 
 วาระท่ี  4.3 การปิดหลักสูตร  -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   
วารที่  5.1   หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
 มติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
และเสนอรายละเอียดรายวิชาในการประชุมครั งถัดไป รายละเอียดการแก้ไขดังนี  

1. หน้า 2 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์วิชาศึกษาทั่วไป ปรับให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และข้อ 4 ปรับข้อความเป็น มีคุณธรรมจริยธรรม ในการด ารงชีวิตและต่อไป 

2. หน้า 2 ข้อ 3.2 ปรับข้อความให้ชัดเจน  
3. หน้า 3 ข้อ 3.1 ตัดวงเล็บ 1,2 และให้ใช้รูปแบบในตารางแทน 
4. หน้า 4 ก.กลุ่มภาษา ให้ระบุ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต  ก1. กลุ่มวิชาภาษาไทย  

ระบุไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  และ ก2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ระบุไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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5. หน้า 4  ก. กลุ่มภาษา ให้ปรับการใช้ชื่อกลุ่มวิชาเป็น ก1. กลุ่มวิชาภาษาไทย  ก2. กลุ่มวิชา 
ภาษาอังกฤษ หากหลักสูตรต้องการให้นักศึกษาเรียนภาษาอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ สามารถเลือกเรียนได้ 
โดยปรับไปเป็นวิชาเลือก 

6. หน้า 4 วิชาพื นฐานภาษาอังกฤษ ให้ระบุหมายเหตุว่า ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการ 
สอนเป็นภาษาอังกฤษหรือนานาชาติ  

7. หน้า 4 ให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาอังกฤษเข้มข้นวิชาการเตรียมความพร้อม  ภาษาอังกฤษ 
นานาชาติ  เพ่ือให้แต่ละหลักสูตรเลือกใช้ตามความเหมาะสม 
 8. หน้า 6 รายวิชา สันติวธิีในสังคม แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกับชื่อภาษาไทย 
 9. หน้า 6 ให้แก้ไขชื่อวิชา อาเชียนกับรัฐไทย 
 10. หน้า 6 รายวิชา 1432 102 วัฒนธรรมอีสาน กับรายวิชา 1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน    
ให้ย้ายไปอยู่ในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 
 11.  ส าหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือนานาชาติ  ให้เพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา  
ศิลปศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต  หรือวิชาภาษาอังกฤษเข้มข้น จ านวน 6 หน่วยกิต  
 12. หลักสูตรนานาชาติ จะต้องสอนภาษาเดียวกันทั งหลักสูตร หากจัดการเรียนการสอน     
เป็นไทย จะต้องจัดการเรียนการสอนแตกต่างจากหลักสูตรทั่วไป  
 13. ปรับรูปแบบปกหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 14. ปรับการเขียนเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 15. ให้ระบุรหัสวิชาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   
 วาระท่ี  5.2  ก าหนดการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันที่ 17-18 มีนาคม 2555  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2555  

1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าลังด าเนินการจัดทดสอบ U-net เพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน       
ทุกมหาวิทยาลัย ทั งนี   ให้มหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมด้านนี เพ่ือรองรับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องรอประกาศจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ว่ามีหลักสูตรใดบ้างที่มกีารก าหนดเกณฑ์  
การสอบวัดภาษาอังกฤษเป็นเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา  

3. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบหลักสูตรที่ไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรฯ น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นที่ไม่แก้ไขเพราะเหตุใด 

4. หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้หลักสูตร/สาขาวิชา ตรวจสอบรูปแบบการเขียน
ค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 5.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์   
ให้คณะบริหารศาสตร์ ปรับแนวคิด การด าเนินงานหลักสูตร และบริหารจัดการใหม่  โดยมีคณะกรรมการจากคณะ       
ที่เก่ียวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และปรับปรุงให้เสร็จทันก าหนดการรับนักศึกษาใน       
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555   
 6. รายวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2555 เมื่อส านักงานคณะกรรมการรับรองหลักสูตรแล้ว ให้จัดท าเป็นประกาศ
แจ้งใหทุ้กหลักสูตรทราบ และน าไปปรับใช้กับทุกหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาในปี 2555 และรายวิชากลุ่มภาษาที่ 3  
ให้คณะศิลปศาสตร์ปรับแก้ไขให้ถูกต้องก่อนส่งให้คณะบริหารศาสตร์แก้ไขในเล่ม มคอ.2 
  
เวลา  16.30 น. ปิดการประชุม  
 
 
 
 
 

.................................................... 
(นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์) 

นักวิชาการศึกษา 
ผู้จดรายงานการประชุม 

.................................................... 
(นางภูษณิศา  นวลสกุล)  

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

.................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์)  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


