
1 

 
 
      

          
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที ่ 2/2557  วันที่  15 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 - 17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ห้อง 1  ชั้น 6  

อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร  
และห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

********************* 
  

กรรมการที่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข  ตันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 6. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  

     11. นายสนธ ิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
12. ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง     รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
        กรรมการและเลขานุการ 
13. นางภูษณิศา  นวลสกุล    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

         ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์                                    นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา   ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเกษสุดา   จันทร์ดาพันธ์   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. นายชูไท วอทอง     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. นายวิชญ์ธวชั  ค าสุข     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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4. นางสาวสุภาวดี  จันทนุช    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. นางสาวอรอุมา  แก้วมณีโชติ    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. นางนาถรัดดา   ยอดเอ้ือ    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา  ผู้น าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

        สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและ 
      ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  
      คณะเภสัชศาสตร์ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรษิฎา   ศิลาอ่อน  ผู้น าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
        สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและ 

      ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  
      คณะเภสัชศาสตร์ 

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง วัชระธนกิจ  ผู้น าเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
        สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรใหม่  
        พ.ศ. 2557 คณะเภสัชศาสตร์ 
 10. นายนิยม  จันทร์นวล     ผู้น าเสนอรายวิชาใหม่ในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป  
        - รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น     
         - รายวิชา 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความ 
        ปลอดภัยทางเพศ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
 11. นางสาวปัณฑิตา  สุขุมาลย์    ผู้น าเสนอรายวิชาใหม่ในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป  
        - รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น     
         - รายวิชา 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความ 
        ปลอดภัยทางเพศ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
 12. ดร.ทัดตา  ศรีบุญเรือง    ผู้น าเสนอรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
        จ านวน 17 รายวิชา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   
 13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง วัชระธนกิจ  ผู้น าเสนอรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
        จ านวน 17 รายวิชา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   
 14. ดร.สุทธาสินี  สวุรรณกุล    ผู้น าเสนอรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
        จ านวน 17 รายวิชา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   
 15. นายณรงค์ชัย  จักษุพา    ผู้น าเสนอรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
        จ านวน 17 รายวิชา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   
 16. นายทรงพร  จึงมั่นคง     ผู้น าเสนอรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
        จ านวน 17 รายวิชา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   
 17. ดร.ชลลัดดา  พิชญาจิติพงษ์    ผู้น าเสนอรายวิชาใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
        จ านวน 17 รายวิชา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   
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 18. นายปริวรรต   สมนึก     ผู้น าเสนอรายวิชาในหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2555 
        สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 19. ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 
 20. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา     อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 21. นางสาวสุขุมา  พวงมะลิ    นักวิชาการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
 22. นางสาวธัญญลักษณ์  ทิวัตถ์กุลภรณ์   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเภสัชศาสตร์  
     
   
เวลา 09.30 น. เปิดการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
วาระท่ี 1.1  แนะน ากรรมการและเลขานุการคนใหม่ 
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานที่ประชุมแนะน า         
กรรมการที่มาประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์  และแนะน ากรรมการและเลขานุการคนใหม่ 
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มาปฏิบัติหน้าที่แทนรองศาสตราจารย์  
ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ ซึ่งไปด ารงต าแหน่งคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์   
 มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 
วาระท่ี  1.2 แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนง/กลุ่มวิชาของ 
 สถาบันอุดมศึกษา 
 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ แนวปฏิบัติในการ
พิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 16 โดยสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยต้องมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 
และสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบ และให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยว่า หลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนเป็นแขนงวิชา/กลุ่มวิชาตามที่ สกอ. แจ้งหรือไม่ ทั้งนี้ 
ให้มีการทบทวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อนเปิดปีการศึกษา หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร (กรณี
ลาศึกษาต่อไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบ และเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบตามล าดับ 
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วาระท่ี  1.3 แนวปฏิบัติในการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ 
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุม
ทราบ หากมีการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ให้คณะ/วิทยาลัยพิจารณาน าเสนอ
ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่าในการเปิดหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบ และให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งทุก
คณะ/วิทยาลัยทราบเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 
วาระท่ี  1.4   ข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557  
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2557 

1.4.1 ให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาว่าหลักสูตรระดับปริญญาโททุกหลักสูตร ต้องผ่าน 
เกณฑ์การประเมินทางภาษาอังกฤษ ก่อนหรือหลังเข้าศึกษาหรือไม่ 

 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบมหาวิทยาลัย
ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินทางภาษาอังกฤษส าหรับหลักสูตรปริญญาโท ทั้งนี้แล้วแต่ละหลักสูตรนั้นๆ จะ
ก าหนดให้ใช้เกณฑ์การประเมินดังกล่าว ซ่ึงบางหลักสูตรได้เล็งเห็นความส าคัญและการเตรียมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินทางภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยการสอบ 
UBU-Test  

1.4.2 ก าหนดระยะเวลาการแก้ไขหลักสูตร/รายวิชา ให้แล้วเสร็จภายใน  15 วัน  
หลังจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

นางภูษณิศา นวลสกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบส านักงานพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาได้แจ้งทุกคณะ/วิทยาลัย ทราบแนวปฏิบัติและก าหนดระยะเวลาการแก้ไขหลักสูตร/รายวิชา 
ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาภายใน 15 วัน หลังจากทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือด าเนินการส่ง สกอ.พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตามที่ก าหนด 

1.4.3 สรุปขั้นตอนการด าเนินการเสนอหลักสูตรให้ชัดเจน แจ้งคณะ/หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

นางภูษณิศา นวลสกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบส านักงานพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  ได้ปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การปิดหลักสูตร การเปิด
รายวิชาใหม่ หากปรับปรุงขั้นตอนเสร็จแล้ว จะด าเนินการแจ้งทุกคณะ/วิทยาลัยทราบเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
วาระท่ี  2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
 อุบลราชธานี ครั้งท่ี 1/2557 วันที่  20 กุมภาพันธ์  2557 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่  20 กุมภาพันธ์ 
2557 และให้แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 

1. หน้า 1 ล าดับที่ 6 แก้ไขนามสกุลเป็น อภิชาติวัลลภ 
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2. หน้า 9, 10  วาระท่ี  4.1.1 และวาระที่ 4.1.2  มตทิี่ประชุมบรรทัดที่ 2  แก้ไขข้อความ 

เป็น มคอ.2 
3. หน้า 11 ข้อเสนอแนะบรรทัดที่ 2  ระบชุื่อเต็มเป็น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข และย้ายไปต่อท้ายวาระที่ 3.1 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   

วาระท่ี  3.1  การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและ 
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
 ที่ประชุมได้พิจารณาการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่อง- 
ส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 14 มิถุนายน 2556 และครั้งที่ 1/2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 
รายละเอียด มคอ.2 ดังเอกสารประกอบการประชุม  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และให้คณะแก้ไขหลักสูตร     
ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ แล้วส่งให้รอง
ศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์  ตรวจสอบก่อนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และ
เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ให้คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาเข้าร่วมเครือข่าย
การวิจัยกับคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพ่ือจะได้สร้างเครือข่ายในการตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ (Proceedings) หากคณะพิจารณาเข้าร่วมเครือข่ายฯ ให้แจ้งชื่อผู้ประสานงาน 
ของคณะผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อแจ้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค  ทราบเพ่ือจะได้แจ้ง
ประธานเครือข่ายฯ และประสานกับมหาวิยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   
 เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. ตารางแสดงการแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  
หากคณะมีการเปลี่ยนชื่อ/รหัสวิชาใหม่ ให้ระบรุายวิชาที่มีการแก้ไขให้ชัดเจน 

2. ทบทวนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตให้เหมาะสมอีกครั้ง 
หมวดที่ 1 
1. หน้า 1 ข้อ 4 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 แก้ไขข้อความเป็น 

จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
2. หน้า 1 ข้อ 5.3 การรบัเข้าศึกษา แก้ไขข้อความเป็น รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา 

ต่างประเทศ ที่มีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 
3. หน้า 1 ข้อ 6 ให้ก าหนดการเปิดหลักสูตรใหม่เป็นพ.ศ. 2558 และเริ่มใช้ตั้งแต่ 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
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4. หน้า 2 ข้อ 8 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาให้กระชับชัดเจน  

และสามารถเป็นอาจารย์และนักวิชาการได้ 
5. หน้า 3 ข้อ 9 ตารางแสดงคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ให้เรียงล าดับตามคุณวุฒิการศึกษา 
6. หน้า 3 ข้อ 11.1 (1) บรรทัดที่ 3 แก้ไขข้อความจากเดิม กัมพูชา แก้ไขเป็น  

ราชอาณาจักรกัมพูชา และข้อ 11.1(2) บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความจากเดิม นาโนเทคโนโลยีด้านการผลิตยาและระบบ
น าส่งยา แก้ไขเป็น นาโนเทคโนโลยีด้านการผลิตเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบน าส่งยา   

7.  หน้า 4 ข้อ 11.2 เรียงล าดับสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมใหม ่โดย 
เรียงจากความส าคัญที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยก่อนการมุ่งสู่กระแสหรือสถานการณ์ภายนอก 

              8.   หน้า 5 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ให้เพ่ิมเนื้อหาในเรื่องการส่งเสริมพืชสมุนไพร  
   9.    หน้า 5 ข้อ 12.2 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความจากเดิม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต แก้ไขเป็น  

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
หมวดที่ 2 
1. หน้า 6 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร บรรทัดที่ 2 หากระบุว่า เป็นผู้ที่มีความรู้  

ความสามารถและมีทักษะการวิจัยขั้นสูง  ในเนื้อหาหลักสูตรต้องระบุให้เด่นชัดรวมถึงแสดงในค าอธิบายรายวิชา 
2. หน้า 6 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เพ่ิมวัตถุประสงค์ด้านเจคตเิกี่ยวกับ 

สมุนไพรไทย และเรียงล าดับตามทักษะ 5 ด้าน ให้เป็นแนวทางปฏิบัติทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
3. หน้า 6 ตัดข้อ 1.3.4 และข้อ 1.3.3 บรรทัดที่ 2  แก้ไขข้อความจากเดิม สามารถท างาน 

วิจัยในสาขาท่ีตนเองเชี่ยวชาญ แก้ไขเป็น สามารถท างานวิจัยในสาขาเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
4. หน้า 6 ข้อ 1.3.5  ปรับวิธีการเขียนให้ชัดเจนหรือแยกหัวข้อใหม่  
5. หน้า 8 ข้อ 2.1(4)  แก้ไขข้อความจากเดิม ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาภูมิ 

ปัญญาท้องถิ่น แก้ไขเป็น ส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรไทย  
6. หน้า 8 ข้อ 2.2 แก้ไขข้อความจากเดิม สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แก้ไขเป็น  

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
หมวดที่ 3 

1. หน้า 9 ข้อ 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอนภาคการศึกษาปลาย จากเดิม 
มกราคม-ธันวาคม แก้ไขเป็น มกราคม-พฤษภาคม 

2. หน้า 9 ข้อ 2.2(1) และ(2) บรรทัดที่ 4  ตัดข้อความ และที่มีความเก่ียวเนื่องกับ 
การศึกษาและปฏิบัติงานในด้านความงามสุขภาพ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง ตามที่หลักสูตรก าหนด 

3. หน้า 10 ข้อ 2.5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ระบุตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป 
4. หน้า 11 ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความจากเดิม  

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปี แก้ไขเป็น ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปีและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
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5. หน้า 12 รายวิชา 1501 711 ระเบียบวิธีวิจัยทางเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ     

ให้พิจารณาเปลี่ยนชื่อวิชาใหม่ หากไม่เปลี่ยนชื่อวิชาให้เพ่ิมเนื้อหาการวิจัยทางเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพขั้น
สูง เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร ทีมุ่่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและ 
มีทักษะการวิจัยขั้นสูง 

6. หน้า 16 รายวิชา 1503 732 การตั้งต ารับส าหรับเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 6 แก้ไขข้อความจากเดิม เครื่องส าอางเพ่ือการตกแต่งและสุคนธบ าบัดที่เตรียม
ขึ้นได้ แก้ไขเป็น เครื่องส าอางเพ่ือการตกแต่งและสุคนธบ าบัดที่เตรียมขึ้น  และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า also   

7. หน้า 16 รายวิชา 1503 733 ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางส าหรับบ ารุงผิว และรายวิชา  
1503 823 ธุรกิจความงามและสปา แก้ไขค าอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

8. หน้า 17 รายวิชา 103 735 เทคโนโลยีเพ่ือความงาม ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 2 ค าว่า สารต้นก าเนิด ไม่ควรใช้ค าว่า stem cells ให้ตรวจสอบศัพท์บัญญัติให้ถูกต้อง 
     9.   หน้า 19 รายวิชา 1503 739 โภชนเภสัชภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย บรรทัดที่ 5 แก้ไขข้อความจากเดิม กฎหมาย แก้ไขเป็น กฎข้อบังคับ ให้ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษค าว่า  
regulatory 

 10.  หน้า 19 รายวิชา 1503 820 แก้ไขชื่อวิชาจากเดิม การวิจัยและพัฒนาเครื่องส าอางและ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพขั้นสูง (Advanced in Research and Development of Cosmetics and Health Products) 
แก้ไขเป็น การวิจัยและพัฒนาขั้นสูงด้านเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Advanced Research and 
Development of Cosmetics and Health Products) และแก้ไขเนื้อหาค าอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกับชื่อวิชา 
     10.  หน้า 19 รายวิชา 1503 821 ความคงตัวของเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก้ไข
ค าอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

11. หน้า 20 รายวิชา 1503 822 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพ และแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม Advanced technology in Cosmetics and Health Products แก้ไข
เป็น Advanced in technology Cosmetics and Health Products) แก้ไขค าอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้อง  

12. หน้า 20 รายวิชา 1503 823 ธุรกิจความงามและสปา ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  
บรรทัดที่ 6 ตัดค าว่า การจัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

13. หน้า 21 รายวิชา 1503 825 น้ ามันหอมระเหยทางเครื่องส าอางและสุขภาพ  
ค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า นิยามของน้ ามันหอมระเหย  

14. หน้า 21 รายวิชา 1503 798 วิทยานิพนธ์ ค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 3 ตัดค าว่า  
“โดยเขียนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในการท าวิจัยการท าวิจัย” 

15. หน้า 22 รายวิชา 1503 797 วิทยานิพนธ์ ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเนื้อหา จัดท ารูปเล่ม 
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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16. ทบทวนและตรวจสอบรหัสรายวิชาทุกรายวิชาให้ถูกต้อง 
17. ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาที่ใช้ค าขึ้นต้นค าว่า บทน า การศึกษา ให้ตัดออกทุกรายวิชา 
18. ตรวจสอบค าศัพท์ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และตรวจสอบการใช้ศัพท์ให้ 

เหมือนกับหลักสูตรอื่น 
19. แต่ละรายวิชาให้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อปรัชญา  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
20. หน้า 23 ข้อ 3.2.1 ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ใช้อักษรตัวหนา ในช่องสรุปภาระ 

งานเดิมและภาระงานในหลักสูตร 
21. หน้า 30 ล าดับที่ 18 ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล ให้ตรวจสอบสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จ 

การศึกษาให้ถูกต้อง 
22. หน้า 30 ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ิมหัวข้อเกี่ยวกับการท าวิจัยและให้สอดคล้อง 

กับองค์ความรู้ที่ท าวิจัย 
23. หน้า 31 ข้อ 5.4 ตัดข้อความ 12 หน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 180 ชั่วโมง 
24. หน้า 31 ข้อ 5.5 เพ่ิมรายละเอียดการเตรียมการของแผน ก แบบ ก2 
หมวดที่ 4 
1. หน้า 36 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ ระบุ 

ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให้เหมาะสม 
2. หน้า 42 พิจารณาความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองให้เหมาะสม 
หมวดที่ 5 
- หน้า 43 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตัดข้อ 2.2 และ 

ข้อ 2.5 และให้ปรับวิธีการเขียนกระบวนการทวนสอบฯ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 

หมวดที่ 7 
1. หน้า 46 ข้อ 2.2.1 ความพร้อมด้านหนังสือ ต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล  ให้ทบทวน 

จ านวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอนและที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องตามสภาพจริง 
2. หน้า 47 ข้อ 2.3.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ให้ทบทวนงบประมาณ 

ในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนให้เหมาะสม  
3. หน้า 47 ข้อ 3.2.1 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความจากเดิม คณะกรรมการบริการหลักสูตร  

แก้ไขเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และไม่ต้องระบุหมายเลขข้อหากมีข้อเดียว 
หมวดที่ 8 
1. หน้า 50 ข้อ 1.2.1 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความจากเดิม มีการแบบประเมินการสอน  

แก้ไขเป็น มีการประเมินการสอน ข้อ 1.2.2 แก้ไขข้อความจากเดิม การแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ แก้ไขเป็น  
มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
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2. หน้า 51 ข้อ 4.3 แก้ไขข้อความจากเดิม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปผลการ 

ด าเนินการประจ าปี แก้ไขเป็น มีสรุปผลการด าเนินการประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ภาคผนวก 
- ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับ 

การเขียนผลงานทางวิชาการตามแบบ Vancouver Style ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งแบบฟอร์ม 
 
 
วาระท่ี  4.1 การเปิดหลักสูตรใหม่  
วาระท่ี  4.1.1   การขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
 ที่ประชุมได้พิจารณาการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาไม่เห็นชอบการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ให้คณะพิจารณาเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา โดยศึกษาข้อมูล ความเป็นไปได้จาก 
มหาวิทยาลัยอื่นที่มีการเปิดสอนในปัจจุบัน 

2. การบริหารจัดการหลักสูตร ควรเป็นหลักสูตรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ        
การสาธารณสุข ทั้งนี้ หากคณะเภสัชศาสตร์ต้องการเปิดหลักสูตรต้องท าข้อตกลงร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  เพ่ือสามารถบริหารจัดการร่วมกันได้ และสามารถทาบทามอาจารย์จากคณะอ่ืนๆ ร่วมเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย 
 3.  รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ซ้ าซ้อนกับหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหาร
บริการสุขภาพ  ถ้ากรณีรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  ต้องเรียนซ้ ารายวิชาเดิมใน
หลักสูตรหรือไม่  ให้พิจารณาปรับแผนการศึกษาหรือรายวิชาใหม่ 
 4.  รายวิชาในหลักสูตร เน้นทฤษฎีมากเกินไป นักศึกษาอาจมีความรู้แคบ ควรมีรายวิชาที่ 
สามารถให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้มากกว่านี้ 

              5.  แสดงจุดคุ้มทุนในการเปิดหลักสูตรใหมใ่ห้ชัดเจน 
         6.  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ปรับการเขียนผลงานทางวิชาการตามแบบ Vancouver Style ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งแบบฟอร์ม 
              7.  ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้กระชับชัดเจน  

 
วาระท่ี  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร   -  ไม่มี 
 
วาระท่ี  4.3 การปิดหลักสูตร    -  ไม่มี  
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วาระท่ี  4.4 การเปิดรายวิชาใหม่    
วาระท่ี  4.4.1   การขอเปิดรายวิชาใหม่หลักสูตรศึกษาทั่วไป และการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 ที่ประชุมได้พิจารณาการขอเปิดรายวิชาใหม่และขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 2 รายวิชา  ได้แก่   
 1) รายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น    
 2) รายวิชา 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ  
 โดยบรรจุรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนใน 
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป เริ่มใช้ภาคการศึกษาต้นและภาคปลายตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด  ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2555  ให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตรวจสอบก่อนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  และเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต่อไป  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ให้มหาวิทยาลัยก าหนดขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาให้ถูกต้อง  
เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกรายวิชาของมหาวิทยาลัย 

2. ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งต่อไป หากมีรายวิชา 
ศึกษาทั่วไปที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการศึกษาทั่วไปแล้ว ให้แนบข้อเสนอแนะคณะกรรมการศึกษาทั่วไป
เป็นเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือพิจารณาด้วยทุกครั้ง 
 แบบ สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

1. หน้า 1 ข้อ 4  อธิบายเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขแต่ละรายวิชาให้ชัดเจน  
2. หน้า 1 ข้อ 5 บรรทัดที่ 3 แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษจากเดิม Sex Behavior and  

Safety sex แก้ไขเป็น Sex Behavior and Safety Sex 
 2.    หน้า 2 ข้อ 6 แก้ไขข้อความหัวตารางจากเดิม หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แก้ไขเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  (เดิม)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  (ใหม่) 

-  รายวิชา  1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 2 ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา ให้เพ่ิมทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตให้ 

นักศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา และเรียงล าดับวัตถุประสงค์ตามข้ันตอน ฃตาม
ความเป็นจริง 

2. หน้า 2 ข้อ 1(1.6) บรรทัดที่ 1 ตัดข้อความ “ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ”  ข้อ 1.3  
ข้อ 1.5  ให้ยุบรวมเนื้อหา  
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3. หน้า 2 ข้อ 2  แก้ไขหัวข้อจากเดิม วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

แก้ไขเป็น วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา  และบรรทัดที่ 3 แก้ไขข้อความจากเดิม ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
ตามวัยของนักศึกษา แก้ไขเป็น ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมของวัยรุ่น เพ่ือให้ตรงกับชื่อวิชา 

หมวดที่ 3 
1. หน้า 2 ข้อ 1 ค าอธิบายรายวิชา บรรทัดที่ 3 แก้ไขข้อความจากเดิม ทักษะชีวิตที่ 

จ าเป็นเพื่อด ารงชีวิตของวัยรุ่น  แก้ไขเป็น ทักษะชีวิตที่ส าคัญและจ าเป็นเพ่ือด ารงชีวิตของวัยรุ่น และแก้ไข 
หน้า 8 แผนการศึกษาสัปดาห์ที่ 9 ให้ตรงกัน 

2.  หน้า 2 ข้อ 3 บรรทัดที่ 3 ตัดความความ “เฉพาะรายที่ต้องการ”  
หมวดที่ 6 
1. หน้า 12 ข้อ 1 ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน  ระบรุายละเอียดให้  

สมบูรณ์ ตามแบบ Vancouver Style    
2. หน้า 13 ข้อ 4(4.3) มีการวิพากษ์ข้อสอบโดยคณะกรรมการชุดใด ระบุให้ชัดเจน  
3. หน้า 13 ข้อ 4(4.5) มีการประชุมพิจารณาให้คะแนนพฤติกรรม ประเมินจากอะไร  

ระบุให้ชัดเจน  
- รายวิชา 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ 
หมวดที่ 1 
- หน้า 1 ข้อ 1 แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษจากเดิม Sex Behavior and Safety sex   

แก้ไขเป็น Sex Behavior and Safety Sex 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 2 ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพิ่มทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตให้ 

นักศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา เรียงล าดับวัตถุประสงค์ตามขั้นตอน  
ตามความเป็นจริง และเพ่ิมเนื้อหาในเรื่องจริยธรรมทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กฎหมายทางเพศ และ
บทบาทของเพศชายและหญิง 

2. ข้อ 2 แก้ไขหัวข้อจากเดิม วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
แก้ไขเป็น วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา   

หมวดที่ 3 
1. หน้า 2 ข้อ 1 ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ค าขึ้นต้นประโยคให้ใช้อักษรตัวเล็กและ 

ตรวจสอบศัพท์ค าถูกค าผิด 
2. หน้า 2 ข้อ 3 บรรทัดที่ 3 ตัดค าว่า “เฉพาะรายที่ต้องการ” 
หมวดที่ 5 
- สื่อการเรียนรู้  แก้ไขข้อความจากเดิม วิดีทัศน์ แก้ไขเป็น วีดิทัศน์ 
หมวดที่ 6 
1. หน้า 12 ข้อ 1 ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน  ระบุรายละเอียดให้  

สมบูรณ์ ตามแบบ Vancouver Style    
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2. หน้า 13 ข้อ 4(4.3) มีการวิพากษ์ข้อสอบโดยคณะกรรมการชุดใด ระบุให้ชัดเจน  
3. หน้า 13 ข้อ 4(4.5) มีการประชุมพิจารณาให้คะแนนพฤติกรรม ประเมินจากอะไร  

ระบุให้ชัดเจน  
 

วาระท่ี  4.4.2   การขอเปิดรายวิชาใหม่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   
 และการขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และ 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 ที่ประชุมได้พิจารณาการขอเปิดรายวิชาใหม่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 จ านวน 14 รายวิชา และการขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาไม่เห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ อีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป รายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

1. จุดมุ่งหมายรายวิชาฝึกภาคสนาม ระบุให้สอดคล้องกับแต่ละรายวิชา  
2.  วัตถุประสงค์ของทุกรายวิชา ให้เพ่ิมเนื้อหาในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย  
3. ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา ปรับวิธีการ 

เขียนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกรายวิชา 
      4.  การเตรียมเภสัชกรประจ าแหล่งฝึกในสถานที่ฝึก   ให้ระบพุนักงานพ่ีเลี้ยงให้ชัดเจน 
ทุกรายวิชา เช่น หลักสูตรแพทยศาสตร์ มีฝ่ายแพทย์ทั่วไป ฝ่ายพยาบาล เป็นพนักงานพ่ีเลี้ยงนักศึกษา เป็นต้น 

              5.  รายวิชาที่มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่างประเทศ ให้ทบทวนการวางแผนและการ
เตรียมการให้ชัดเจน เช่น เกณฑ์การประเมินรายวิชา  สถานที่ฝึก การเตรียมนักศึกษา การเตรียมอาจารย์ 
ที่ปรึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น 
      6. การระบุจ านวนหน่วยกิต ให้ระบุหมายเหตุตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ 
 

- รายวิชา 1506 606 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด  
 หมวดที่ 2 

- หน้าที่ 2 ข้อ 1 จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม ให้เพ่ิมข้อที่ 6 น าเสนอข้อมูลที่ 
น่าเชื่อถือ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  

หมวดที่ 4  
1. หน้า 7 ข้อ 1 ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบาย 

รายวิชา ปรับวิธีการเขียนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
2. ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
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หมวดที่ 5 
- หน้า 10 ข้อ 1 การก าหนดสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ปรับวิธีการเขียนใหม่  

ให้สอดคล้องกับบริบทของวิชานั้นๆ  ตามความเป็นจริง 
หมวดที่ 6 
- หน้า 11 หลักเกณฑ์การประเมินผล เกรด C  ช่วงค่าคะแนนให้ก าหนดเป็น 2.00  

ทุกรายวิชา เพ่ือให้เป็นมาตรฐานการเดียวกัน 
-  รายวิชา 1506 621 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยาเพื่อ 

ความปลอดภัย 
     1.  แก้ไขชื่อรายวิชาจากเดิม การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการจัดการ 

ระบบยาเพ่ือความปลอดภัย แก้ไขเป็น การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยา 
 -   รายวิชา 1507 527 การให้ค าปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษส าหรับเภสัชกร 
 หมวดที่ 2  

1. หน้า 2 ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา ปรับข้อความให้สอดคล้องกับค าอธิบาย 
รายวิชา  

2. ตรวจสอบการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ให้ถูกต้อง 

3. ข้อ 2 แก้ไขหัวข้อจากเดิม วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
แก้ไขเป็น วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา   
 หมวดที่ 5  

1. ปรับการเขียนแผนการสอนทฤษฎีและปฏิบัติให้ชัดเจน  
2. ตรวจสอบศัพท์บัญญัติ ค าถูกค าผิด  
หมวดที่ 6  
- หน้า 12 ข้อ 1 ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน  ระบุรายละเอียด 

ให้สมบูรณ์ตามแบบ Vancouver Style  
 
 
วาระท่ี  4.4.3   การขอเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548   
 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 ที่ประชุมได้พิจารณาการขอเพ่ิมรายวิชาและขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  ดังนี้  
 -   ขอเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  หมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาโทเลือก จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 1449 360 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว        
(เป็นรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  
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 -   ขอเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาโทเลือก จ านวน 2 รายวิชา คือ 1) รายวิชา 1449 401 การท่องเที่ยวกับประเด็นร่วมสมัย   
2)  รายวิชา 1449 430 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรมและภัตตาคาร (ทั้ง 2 รายวิชา เป็นรายวิชาในหลักสูตร
วิชาโทการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 
  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาไมเ่ห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  ก าหนดการประชุมครั้งที่  3/2557 วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 
 ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557  
ก าหนดการดังเอกสารประกอบการประชุม 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนก าหนดการประชุมครั้งที่ 3/2557 เป็นวันที่ 21 มิถุนายน 2557  
 
เวลา 17.00 น.  ปิดการประชุม 
 
 

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

.................................................... 
(ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง)  
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


