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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ครั้งที่  5/2557 วันที่  12  ธันวาคม  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. 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. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 9. นายสนธิ  คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษร์ัตน์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
           กรรมการและเลขานุการ 
11. นางภูษณิศา  นวลสกุล    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   

            ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์                                     นักวิชาการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์   ติดราชการ 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค  ติดราชการ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ 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. นางสาวประยงค์ อุดมวรภัณฑ์   ผู้แทน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร  
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ ผู้แทน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12. ดร.ติ๊ก  แสนบุญ    ผู้แทน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
13. นางสาวลลิดา  บุญมี    ผู้แทน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      สังกดัคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
14. นายยง  บุญอารีย์    ผู้แทน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
15. นายจักรภพ  เสาเวียง    ผู้แทน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
16. นายกรกิฎ  เหล่าสกุล    ผู้แทน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 



3 

 
17. นางสาวอรวรรณ  ประยงค์หอม  ผู้แทน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      สังกัดคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร ผู้แทน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 
      ปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 
19. นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา   ผู้แทน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 
      ปรับปรุง พ.ศ. 2558 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

 
เวลา 09.30 น. เปิดการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
วาระท่ี 1.1  แนะน ากรรมการและเลขานุการ 
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานที่ประชุมแนะน า         
กรรมการและเลขานุการคนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติหน้าที่แทน ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง ซ่ึงย้ายไปด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
วาระท่ี  2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 
 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม และให้แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 

1. หน้า 4 วาระท่ี 3.1 หมวดที่ 2 ข้อ 4 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความเป็น ด าเนินงานของต้นสังกัด 
2. หน้า 6 วาระท่ี 3.1 หมวดที่ 3 ข้อ 17 แก้ไขข้อความเป็น การบริหารต้นทุนเชิงประสิทธิภาพ 

ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร และข้อ 22 เพ่ิมข้อความเป็น ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
ตรงกัน 
 3.  หน้า 7 วาระท่ี 4.2.1 มติที่ประชุมบรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น ระบุเหตุผลและสาระในการ
ปรับปรุงให้ชัดเจน เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรตามความเป็นจริง 
 4. หน้า 8 วาระท่ี 5 มติที่ประชุมบรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น จากเดิมวันที่ 10 ตุลาคม 2557 
เลื่อนเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2557 
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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 และครั้งที่ 4/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557  มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ 
และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ มอบให้รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก และรองศาสตราจารย์มันทนา  
สามารถ ตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้องก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และ 
คณะเกษตรศาสตร์ ได้แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และให้คณะแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล  ก่อนเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่ และ
น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป ซ่ึงรายละเอียด
การแก้ไขดังนี้ 

 หมวดที่ 1 
 1.  หน้า 4 ข้อ 11.1 บรรทัดที่ 11 แก้ไขค าศัพท์เป็น มสุลิม 

 หมวดที่ 2 
  1. หน้า 7 ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการจัดการ  

ผลผลิตการเกษตร  การแปรรูป คุณภาพและความปลอดภัย 
2.  หน้า 7 ข้อ 1.3.3 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ รวมทั้ง 

องค์ความรู้ใหม่อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3.  หน้า 7 ข้อ 1.3.4 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความเป็น สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
หมวดที่ 3 

 1.  หน้า 10 ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ระบุไม่มี 
2.  หน้า 11 ข้อ 2.2.2 (3) แก้ไขข้อความเป็น หรือเป็นผู้จบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือ 

วิศวกรรมศาสตร์ มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 แตม่ีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 2 ปี  
 3.  หน้า 33 รายวิชา 1215 712 อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเนื้อหาการ
ผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม 
 4.  หน้า 35 รายวิชา 1205 762 การจัดการระบบคุณภาพ ค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า 
การแนะน า 
 5.  หน้า 36 รายวิชา 1215 713 หัวข้อคัดสรรทางการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
ค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า การศึกษา และตรวจสอบการใช้เครื่องหมายวรรคตอนตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 6.  หน้า 41 รายวิชา 1215 792 วิทยานิพนธ์ ค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความเป็น
ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 หมวดที่ 7 
 1.  ระบุตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้ครบถ้วน ตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1 การเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  เสนอเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558  ก าหนดการเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และให้คณะแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ   
จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานวิชาชีพสถาปนิก แล้วน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
 หมวดที่ 1 

1. หน้า 1 ข้อ 1 แก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็น Bachelor of Architecture Program in  
Architecture   
 2.  หน้า 1 ข้อ 3 วิชาเอก ตัดค าว่า สถาปัตยกรรม และระบุเป็น ไม่มี 
 3.  หน้า 1 ข้อ 5.3 แก้ไขข้อความเป็น รับนั กศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ ที่สามารถ 
สื่อสารภาษาไทยได้  
 4.  หน้า 2  ข้อ 9 ตัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบล าดับที่ 2 นางสาวกรกิฎ เหล่าสกุล และเรียงล าดับใหม่ 
 5.  หน้า 3 ข้อ 11.1 ตัดข้อความ ASEAN Free Trade Area (FTA) 

หมวดที่ 2 
1. หน้า 6 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับข้อความให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 2.  หน้า 6 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน สามารถวัด 
ประเมินผลได้ และปรับยุบรวมข้อ 2 กับข้อ 4 

หมวดที่ 3 
1.  หน้า 10 ข้อ 2.5 ระบุจ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป 
2.  หน้า 10 ข้อ 2.6 ทบทวนประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปีในการผลิตนักศึกษาในหลักสูตร 

ตามความเป็นจริง และแสดงจุดคุ้มทุนในการเปิดหลักสูตรให้ชัดเจน 
 3.  หน้า 14 รายวิชา 2011 125 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมลุ่มน้ าโขงและตะวันออก แก้ไขชื่อ 
ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
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 4.  หน้า 16 ปรับแผนการศึกษา โดยให้นักศึกษาเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรายวิชาขั้นต่อไป 
 5.  หน้า 46 รายวิชา 2011 445 การฝึกงาน ปรับจ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานหรือหน่วยกิต  
ให้สอดคล้องกับแผนการฝึก 3 เดือน 

6.  หน้า 47-50 ตาราง 3.2.1  ให้แสดงภาระงานสอนในหลักสูตรให้ชัดเจน ระบุสอนกี่ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ หรือสอนกี่ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
 7.  ทบทวนรายวิชาที่ซ้ าซ้อนกันระหว่างคณะ หากมีรายวิชาที่ซ้ าซ้อนกันให้จัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน  

หมวดที่ 4 
  1.  หน้า 56-60 ปรับกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของวิชานั้น 
 ภาคผนวกที่ 1 
 1.  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตรวจสอบวันที่เริมปฏิบัติงาน
ครั้งแรกให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริง 
  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.2 การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 คณะพยาบาล ศาสตร์ เสนอปรับปรุง หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ปรับปรุง  พ.ศ. 
2558  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาการด าเนินการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548  และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552   โดยก าหนดการเปิดสอนภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552  และตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 แล้วน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป ซ่ึง
มีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
 สมอ.08 
 1. หน้า  1 ข้อ 4 เพ่ิมเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร คือ เพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้และคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 2. หน้า 12 ข้อ 2.2.1 แก้ไขข้อความเป็น เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(สายสามัญ) โปรแกรมท่ีเน้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 3.  หน้า 16 รายวิชา 1801 213 การสื่อสารส าหรับพยาบาล 3(3-0-6) เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต  
การสอนภาคปฏิบัติเป็น 3(2-2-5)  
 4. รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 2558 ที่คณะพยาบาลเป็นเจ้าของวิชา ให้ปรับรหัสวิชาล าดับที่ 
1-4 เป็น 1802 xxx เพ่ือให้การบริหารจัดการรายวิชาของมหาวิทยาลัยเป็นระบบเดียวกัน 
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 5.  ปรับรูปแบบการเขียนตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร โดยระบุรายวิชาเดิมและ
รายวิชาปรับปรุงอยู่บรรทัดเดียวกัน เพ่ือให้เห็นเหตุผลและสาระในการปรับปรุงชัดเจนยิ่งขึ้น 
 หมวดที่ 2  
 1. หน้า 7  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ิมเนื้อหาในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย 
 หมวดที่ 3 
 1. หน้า 31 รายวิชา 1801 207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 เพ่ิมเนื้อหาในเรื่องสูติศาสตร์และนารีเวช 
 2. ทุกรายวิชาปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา เครื่องหมายวรรคตอน ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 หมวดที่ 6 
 1.  หน้า 77 ข้อ 2.1.2 ตัดค าว่า จัดเวที และแก้ไขเป็น จัดการสัมมนาอาจารย์ 
 2.  หน้า 77 ข้อ 2.2 เพ่ิมหัวข้อเกี่ยวกับการวิจัย  
 หมวดที่ 7 
 1.  หน้า 79 ข้อ 2.2.1 ตัดเนื้อหามาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ระบุเฉพาะ
เนื้อหาเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องกับสาขา  
  
วาระท่ี  4.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร : ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ และ
หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ตั้งแต่ปี 2553 - 2557 จ านวน 84 หลักสูตร แบ่งเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 46 หลักสูตร ปริญญาโท 27 หลักสูตร และปริญญาเอก 11 หลักสูตร  

จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 มีหลักสูตรที่มีการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตร  

-  ครั้งที่ 1 จ านวน 23 หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรหลักสูตรฯ  
ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 14 มิถุนายน 2557 และผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่  21 
มิถุนายน 2557 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รอผลการพิจารณารับทราบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

-  ครั้งที่ 2 จ านวน 26 หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ 
ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 และผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2557 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รอเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพ่ือพิจารณารับทราบการ
ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขอปรับปรุงครั้งที่ 3 จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร และ
ปริญญาโท 1 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และให้ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
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แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
  
วาระท่ี  4.4 กรอบแนวคิดการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
  นางภูษณิศา นวลสกุล ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจารณากรอบแนวคิดการพัฒนา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2558 ตามแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
เครือข่ายการศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม น าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งถัดไป รายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

1.  หน้า 6 ตัดกลุ่มบูรณาการทักษะชีวิตและความคิด และให้แทรกอยู่ทุกกลุ่มวิชา 
2.  หน้า 9 เพ่ิมเนื้อหาความสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และค่านิยม 12 ประการ 
3.  หน้า 9 ตารางที่ 3 ปรับข้อความมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น มีความพอเพียง มีระเบียบ 

วินัย มีความรับผิดชอบ อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์ สุจริต 
1.2  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย เช่น สุภาพ รู้จักกาลเทศะ 
1.3  เห็นคุณค่าของมนุษย์ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และไม่ดูถูก 

เหยียดหยามผู้อ่ืน 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1  มีทักษะการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2  มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิดแบบองค์รวม การคิดสร้างสรรค์ 
3.3  รู้จักคิดวิจารณญาณ ไตร่ตรอง และวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ได้ถูกต้อง มีเหตุมีผลด้วย 

หลักวิชา และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  มีจิตอาสา ส านึกดีต่อสังคมและสาธารณะ เสียสละ 
4.2  มีความเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
4.3  มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี มีความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม  

   4.4  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นอันหลากหลายของผู้อื่น 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
5.2  มีความสามารถในการคิดค านวณและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
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5.3  ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน 

 4.  หน้า 16 ทุกรายวิชาต้องมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองให้ครบทุกมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้  โดยพิจารณาเนื้อหารายวิชาระบุความรับผิดชอบให้เหมาะสม 
 5.  ระบุกลยุทธ์การสอนหรือวิธีการสอนให้ครบถ้วน โดยเน้น  Active Learning 
 
วาระท่ี 5   ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ  
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2558 เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2558   
 มติที่ประชุม  รับทราบ และพิจารณาเลื่อนก าหนดการประชุมครั้งที่ 1/2558 จากเดิม            
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เป็นวันศุกร์ที ่6 กุมภาพันธ์  2558 
 
 
เวลา 17.00 น.  ปิดการประชุม 
 
 
 

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


