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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ครั้งที่  4/2557 วันที่  28 สิงหาคม 2557 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 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข  ตันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 5. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์อรุณี   วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 9. นายสนธิ  คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
           กรรมการและเลขานุการ 
11. นางภูษณิศา  นวลสกุล    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   

            ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์                                    นักวิชาการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  ติดราชการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์   ติดราชการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์   ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวเกษสุดา   จันดาพันธ์   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. นายวิชญ์ธวัช  ค าสุข    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. นายชูไท   วอทอง    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. นายเอกสิทธิ์   โพธิ์ชูชาติ   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. นางสาวสุภาวดี  จันทนุช   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. นางสาวอรอุมา  แก้วมณีโชติ   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. นางนาถรัดดา   ยอดเอ้ือ   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8. ดร.ฉัตรชยา   อ่อนอ าไพ   ผู้แทน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร  
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
9. ดร.เอกสิทธิ์  อ่อนสอาด   ผู้แทน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร  
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
10. นายนิติลักษณ์   แก้วจันดี   ผู้แทน หลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการ 
      ยุติธรรมทางอาญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  
      สังกัดคณะนิติศาสตร์ 
11. นางมิรันตรี   เจียรักสุวรรณ   ผู้แทน หลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการ 
      ยุติธรรมทางอาญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  
      สังกัดคณะนิติศาสตร์ 

    
เวลา 09.30 น. เปิดการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
วาระท่ี 1.1  รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 
 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบผลการด าเนินงานหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จ าแนกเป็นหลักสูตรเก่าระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 49 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 21 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 12 หลักสูตร รวม
ทั้งสิ้น  82 หลักสูตร  ในจ านวนหลักสูตรเก่านี้ มีหลักสูตรที่สภาอนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว (ไม่สมบูรณ์) คือยังมีนักศึกษา
คงค้างในหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร คือ (ตรวจสอบวันที่ 1 กันยายน 2557) 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
      2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

     3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 
     4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
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  การปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ (TQF) มีหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว
จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 43 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 27 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 11 หลักสูตร  รวมทั้งสิ้น 81 หลักสูตร ในจ านวน 81 หลักสูตร สกอ. ได้พิจารณารับทราบหลักสูตรแล้ว 
จ านวน 54 หลักสูตร อยู่ระหว่างรอการพิจารณา จ านวน 15 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  6.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  7.  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  8.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  9.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  10.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  11.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  12.  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  13.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

 หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  14.  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  15.  หลักสูตรศิลปประยุกตบ์ัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  อยู่ระหว่างแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สกอ. จ านวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2555 
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง 2555 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 2556 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

หลักสูตรปรับปรุง 2555 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2555 
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง 2556 
7. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง 2555 

  ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่ สกอ. แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ จัดส่งหลักสูตรให้ใหม่ เนื่องจาก สกอ.ท าหลักสูตร 
สูญหาย จ านวน 4 หลักสูตร ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาแจ้งคณะทราบแล้ว รอคณะจัดท าเล่ม มคอ .2 ส่ง 
สกอ. พิจารณาอีกครั้ง ได้แก่ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2555 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง 2555 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 2555 
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4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง 2555 
  และมีหลักสูตรยังไม่เสนอ สกอ. นับตั้งแต่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 30 มิถุนายน 
2555 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 เนื่องจากคณะแก้ไขข้อมูลรูปแบบ มคอ. 2 ยังไม่แล้วเสร็จ ดังเอกสารประกอบการประชุม 
  มติที่ประชุม  รับทราบและให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้คงเป็นหลักสูตรปรับปรุง 2555 เหมือนเดิม และให้ส านักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ก ากับ ติดตามคณะรัฐศาสตร์แก้ไขหลักสูตรโดยเร่งด่วน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง   
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
วาระท่ี  2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ครั้งท่ี 3/2557 วันที่ 14 มิถุนายน 2557 
 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
  
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
วาระท่ี  3.1  การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
 คณะเกษตรศาสตร์ เสนอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ในคราวประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 
1/2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2557 มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการเปิดหลักสูตรใหม่ และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ดังเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบในหลักการและให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ส่งให้รองศาสตราจารย์
ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก และรองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ ตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้องก่อนเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมครั้งถัดไป รายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

 1.  ใบสรุปเรื่องและตารางสรุปผลการแก้ไข/ปรับปรุงหลักสูตรฯ แก้ไขข้อความเป็น หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2558 ตามปีการศึกษาท่ีใช้หลักสูตร 

 หมวดที่ 1 
1.  หน้า 1 ข้อ 5.3 แก้ไขข้อความเป็น รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ที่สามารถ  

สื่อสารภาษาไทยได้ 
 2.  หน้า 2 ข้อ 9 ตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ช่องหมายเหตุให้ระบุต าแหน่งเป็น ประธาน/ 

กรรมการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ชัดเจน 
 3.  หน้า 3 ข้อ 11.2 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความเป็น มีความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

ไปทั่วโลก  และเพ่ิมความส าคัญและผลกระทบเก่ียวกับอาหารฮาลาล 
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 4.  หน้า 3 ข้อ 12.1 แก้ไขศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น Multi-disiplinary 
 5.  หน้า 5 ข้อ 13  ตัดข้อ 13.3 ยุบรวมเนื้อหากับข้อ 13.2 และระบุรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนใน 

หลักสูตรอื่นให้ชัดเจน 
หมวดที่ 2 
1.  หน้า 6 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร เรียงล าดับความส าคัญใหม่และเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ 

อาหารฮาลาล  
2.  หน้า 6 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เรียงล าดับตามทักษะ 5 ด้านที่ สกอ.ก าหนด  

และเพ่ิมทักษะด้านความรู้ให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
2.  หน้า 6 ข้อ 1.3.2 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น การจัดการอุตสาหกรรมอาหารอย่างมี 

คุณภาพและปลอดภัยกับวิทยาการในสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3.  หน้า 6 ข้อ 1.3.3 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความเป็น ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ประยุกต์องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร  
4.  หน้า 6 ข้อ 1.3.4 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความเป็น ด าเนินงานของต้นสังกัดและร่วมมือกับผู้อ่ืนได้ 

อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานในองค์การต่างๆ ตลอดจนการประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น  เป็นผู้ประกอบการ  
 5. หน้า 7 ข้อ 2.1 การพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ทบทวนค่าร้อยละให้เหมาะสม 

หมวดที่ 3 
1.  หน้า 9 ข้อ 2.2 ตัดข้อความ นักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ 
2.  หน้า 9-10 ข้อ 2.2.1 (3) ข้อ 2.2.2 (3) และข้อ 2.2.3(2) แก้ไขข้อความเป็น เป็นผู้ที่มี 

ประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 2 ปี และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยในสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือ
ได้รับการรับรอง   
 3. หน้า 9-10 ข้อ 2.2.1 (4) ข้อ 2.2.2(4) และข้อ 2.2.3(3) แก้ไขข้อความเป็น หากคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามข้างต้น ให้พิจารณาคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด  

4.  หน้า 10 ข้อ 2.4.1 บรรทัดที่ 2 ตัดข้อความ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตร 

5.  หน้า 12 ข้อ 2.6 ทบทวนประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปีในการผลิตนักศึกษาในหลักสูตร 
ตามความเป็นจริง และแสดงจุดคุ้มทุนในการเปิดหลักสูตรให้ชัดเจน  
 6. หน้า 13 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ 1 แก้ไขข้อความเป็น จ านวน 36 หน่วยกิต  
 7. หน้า 13 หน้า 14 และหน้า 15 ข้อความหมายเหตุบรรทัดที่ 3 ตัดข้อความ หรือข้ึนอยู่กับ 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

8.  หนา้ 15 และหน้า 17 รายวิชา 1215 711 แก้ไขชื่อภาษาไทยเป็น การผลิตและความม่ันคงทาง  
อาหารในประชาคมอาเซียน และหน้า 26 ปรับค าอธิบายใหม่ โดยเรียงล าดับเนื้อหา 1. สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม  2. กฎระเบียบของการผลิตและการค้า 3. มาตรฐานอาหาร 4. ความมั่นคงทางอาหาร 
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 9.  หน้า 15 และหน้า 17 รายวิชา 1215 712 แก้ไขชื่อภาษาไทยเป็น อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 
และหน้า 26 ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเป็น การจัดการเครื่องมือ เทคโนโลยีแปรรูปผักและผลได้ แปรรูปนม   
แปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก แปรรูปสัตว์น้ า แปรรูปธัญพืชและพืชหัว เทคโนโลยีน้ าตาล น้ ามันและไขมัน การจัดการ  
ของเสีย บรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษาของการผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม และปรับค าอธิบายภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 10. หน้า 16 หน้า 18 และหน้า 32 ตัดรายวิชา 1302 711 การจัดการคุณภาพ 
 11. หน้า 16 และหน้า 18 รายวิชา 1215 742 แก้ไขชื่อภาษาไทยเป็น การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ
อาหาร และแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็น Food Business Strategy Development  

12.  หน้า 27 รายวิชา 1215 751 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร  
ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  

 13.  หน้า 28 รายวิชา 1215 781 สัมมนา 1 ตัดค าข้ึนต้นค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยค าว่า  
การศึกษา ตัดค าขึ้นต้นภาษาอังกฤษค าว่า Studying  และปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 14. หน้า 28 รายวิชา 1215 782 สัมมนา 2 ตัดค าข้ึนต้นภาษาอังกฤษค าว่า Giving an และปรับ
รูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

15. หน้า 29 รายวิชา 1205 762 การจัดการระบบคุณภาพ ตัดค าข้ึนต้นค าอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทยค าว่า การแนะน า และตัดค าข้ึนต้นภาษาอังกฤษค าว่า Introduction to 

16. หน้า 29 รายวิชา 1215 713 หัวข้อคัดสรรทางการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร  
ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และปรับเนื้อหาให้มีความแตกต่างจากวิชา
สัมมนา  

17.  หน้า 30 รายวิชา 1215 723 การบริหารต้นทุนเชิงประสิทธิภาพส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  
ปรับข้อความค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 เป็น ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ และปรับค าอธิบายภาษาอังกฤษ
ให้ตรงกัน 

18.  หน้า 30 รายวิชา 1215 731 ระบบประกันคุณภาพ ตัดค าข้ึนต้นค าอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทยค าว่า ความหมาย เบื้องต้น และตัดค าข้ึนต้นภาษาอังกฤษค าว่า Definition, basic 
 19.  หน้า 34 รายวิชา 1215 792 วิทยานิพนธ์ ตัดค าขึ้นต้นค าอธิบายรายวิชาค าว่า การศึกษา 
และปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 20.  หน้า 34 รายวิชา 1215 793 การค้นคว้าอิสระ ตัดค าข้ึนต้นค าอธิบายรายวิชาค าว่า ศึกษา  
ตัดค าข้ึนต้นภาษาอังกฤษค าว่า Studying  และปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 21.  รายวิชาใดที่มีเนื้อหาคล้ายระดับปริญญาตรี ให้พิจารณาตัดรายวิชานั้นออก 
 22.  ให้คณะศิลปศาสตร์ช่วยตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1 การเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร 
วาระท่ี  4.1.1    การเปิดหลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
 คณะนิติศาสตร์ ขอเปิดหลักสูตรวิชาโทกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา    
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 สังกัดคณะนิติศาสตร์ ก าหนดการเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 
เป็นต้นไป  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และให้คณะแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ  
ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความสอดคล้องกับหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ ก่อนเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการเปิดหลักสูตรวิชาโทใหม่ เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป รายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

1.  หน้า 1 แก้ไขข้อความเป็น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และข้อ 3 ปรับระยะบรรทัดให้เป็นระบบ 
เดียวกัน 

2.  หน้า 2 ข้อ 4.2 ปรับรูปแบบการเขียนปรัชญาของหลักสูตรให้ครอบคลุม ไม่เน้นเฉพาะ 
นักรัฐศาสตร์อย่างเดียว 

 3.  หน้า 2 ข้อ 4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เรียงล าดับตามทักษะ 5 ด้านที่ สกอ. ก าหนด  
และข้อ 4.3(3) ตัดค าน าหน้าค าว่า สามารถ และปรับข้อความเป็น ท างานเป็นทีม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักการ
วางแผนในการท างาน 
 4.  หน้า 2 ข้อ 4.3(5) ปรับข้อความเป็น มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

3.  หน้า 2 ข้อ 5 แก้ไขข้อความเป็น เริ่มใช้ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
 4.  หน้า 4 ข้อ 6 แก้ไขหัวข้อเป็น ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ช่องหมายเหตุให้ระบุต าแหน่งเป็น ประธาน/กรรมการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ชัดเจน 
5.  หน้า 4 ข้อ 9 ปรับจ านวนหน่วยกิตวิชาโทบังคับและวิชาโทเลือก ให้เหมาะสม 

 6. หน้า 15 ตัดข้อ 5.5  
7. ปรับการเขียนตามรูปแบบ มคอ. 2  
 

วาระท่ี  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร    
วาระท่ี  4.2.1  การปรับปรุงหลักสูตร : ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 จ านวน 31 หลักสูตร 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ และ
หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ตั้งแต่ปี 2553 - 2557  จ านวน 85 หลักสูตร แบ่งเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 46 หลักสูตร ปริญญาโท 27 หลักสูตร และปริญญาเอก 11 หลักสูตร  

จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 มีหลักสูตรที่มีการปรับปรุงอาจารย์ ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตร ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก หลักสูตร ครั้งที่ 1 จ านวน 23 หลักสูตร ซึ่งผ่าน
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คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 14 มิถุนายน 2557 และผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 เรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขอปรับปรุง ครั้งที่ 2 
จ านวน 31 หลักสูตร แบ่งเป็นปริญญาตรี 14 หลักสูตร ปริญญาโท 12 หลักสูตร และปริญญาเอก 5 หลักสูตร          
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และให้แก้ไขรูปแบบการเขียนคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้เป็นระบบแบบเดียวกัน ระบุเหตุผลสาระในการปรับปรุงให้ชัดเจน เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรตามความเปน็จริง  
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ระบุ คงเดิม  
 

วาระท่ี  4.2.2  การปรับปรุงหลักสูตร : ปรับปรุงรายละเอียดในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตร
ปรับปรุง พ .ศ. 2553 สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ยกเลิกชื่อวิชาเอกท่ีระบุในรายละเอียดของหลักสูตร  (มคอ.2) 
หมวดที่ 1 ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตร เกิดความชัดเจนในการ บริหารจัดการของหลักสูตร และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2553 (เดิม ) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดั บปริญญาตรี พ .ศ. 2548 ของ
กระทรวง ศึกษาธิการไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป  
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบก่อน
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบต่อไป 
 

วาระท่ี  4.3 การปิดหลักสูตร   -  ไม่มี 
วาระท่ี  4.4 การเปิดรายวิชาใหม่  - ไม่มี 
 

วาระท่ี 5   ร่างก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ประจ าปีงบประมาณ 2558 

     ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
แจ้งที่ประชุมทราบร่างก าหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรฯ พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะการอนุมัติหลักสูตรการศึกษา การจัดการเรียนการสอน  ก าหนดวิธีการ 
จัดการศึกษาการปรับปรุง การยุบหรือยกเลิกหลักสูตรการศึกษา เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบและ
พิจารณา  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบและพิจารณาเลื่อนก าหนดการประชุมครั้งที่ 5/2557 จากเดิมวันที่  
10 ตุลาคม 2557 เป็นวันที่ 12 ธันวาคม  2557 
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เวลา 16.30 น.  ปิดการประชุม 
 
 

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

.................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์)  

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


