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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ครั้งที่ 1/2558 วันที ่6 กุมภาพันธ์ 2558 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. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข  ตันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 10. นายสนธิ  คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
           กรรมการและเลขานุการ 
12. นางภูษณิศา  นวลสกุล    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   

            ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์                                     นักวิชาการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต   ติดราชการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์   ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวเกษสุดา   จันดาพันธ์   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. นายวิชญ์ธวัช  ค าสุข    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. นายเอกสิทธิ์   โพธิ์ชูชาติ   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. นางสาวสุภาวดี  จันทนุช   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. นางนาถรัดดา  ยอดเอ้ือ   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ ผู้แทน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
7. ดร.ติ๊ก  แสนบุญ    ผู้แทน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
8. นางสาวลลิดา  บุญมี    ผู้แทน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
9. นายยง  บุญอารีย์    ผู้แทน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
10. นายจักรภพ  เสาเวียง    ผู้แทน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
11. นายกรกิฎ  เหล่าสกุล    ผู้แทน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12. นางสาวอรวรรณ  ประยงค์หอม  ผู้แทน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
      สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
13. ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล   ผู้แทน การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปรับปรุงแผนที่แสดง 
      การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
      สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
14. นางนีลนารา ศรีส าราญ   ผู้แทน การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปรับปรุงแผนที่แสดง 
      การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
      สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

    



3 

 
เวลา 09.30 น. เปิดการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
วาระที่  2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 
 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม และให้แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 

1. หน้า 4 หมวดที่ 2 แก้ไขหมายเลขข้อให้ถูกต้อง 
2. หน้า 5 ภาคผนวกท่ี 1 แก้ไขข้อความเป็น ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
3. หน้า 6 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็นจ านวน 84 หลักสูตร 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
วาระท่ี  3.1  การเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่  
 พ.ศ. 2558  
 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เสนอเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ในคราวประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2557 
วันที่ 12 ธันวาคม  2557 และครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้คณะ
แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) และส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐาน
วิชาชีพสถาปนิก แล้วน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาอีกครั้ง คณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ ได้แก้ไขจัดท าหลักสูตรและรายวิชาตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาเห็นชอบในหลักการ  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และให้คณะแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล  ก่อนเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่ แล้ว
น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป โดยมี
รายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
 หมวดที่ 1  
 1. หน้า 2 ข้อ 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน แก้ไขข้อความเป็น คณะศิลปประยุกต์และ 
     การออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 2. หน้า 3 ข้อ 11.1 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 3 และบรรทัดที่ 6 ตัดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 3. หน้า 4 ข้อ 12 ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย 
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 4. หน้า 4 ข้อ 13 เพ่ิมข้อ 13.3 เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร 

 หมวดที่ 2 
1. หน้า 5 ข้อ 1.1 ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับประเทศไทย  
2.  หน้า 6 ข้อ 1.2 ปรับวิธีการเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเพ่ิมข้อความ  

 “โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมท้องถิ่น” 
 3.  หน้า 6 ข้อ 1.3 ปรับยุบเนื้อหาข้อ 1.3.2 รวมกับข้อ 1.3.4  
 4.  หน้า 7-8 ข้อ 2 (2.3) ระบุตัวบ่งชี้/หลักฐานให้ชัดเจน  
 หมวดที่ 3 

1. หน้า 9 ข้อ 2.4 ปรับวิธีการเขียนให้เป็นกิริยาขยายประโยคให้ชัดเจน 
2. หน้า 9 ข้อ 2.3 ตัดข้อความ “การตรงต่อเวลา” 
3. หน้า 10 ข้อ 2.6 (1) ปรับหัวตารางเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
4. หน้า 11 ข้อ 3 บรรทัดที่ 2 ตัดข้อความ “แบบศึกษาบางเวลา” 
5. หน้า 14-15 รายวิชา 2011 123 มูลฐานการออกแบบ และรายวิชา 2011 442 การออกแบบผังเมือง

และชุมชนเบื้องต้น ทบทวนชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกัน 
6. หน้า 16 รายวิชา 2011 511 สัมมนาทางสถาปัตยกรรม ปรับชื่อภาษาอังกฤษเป็น Seminar in 

Architectural 
7. หน้า 37 รายวิชา 2011 121 การแสดงแบบสถาปัตยกรรม ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 

1 เป็น การวาดเส้นพื้นฐาน ลงสี ท าหุ่นจ าลองส าหรับสถาปัตยกรรม น าเสนอผลงานด้วยวาจา 
8. หน้า 45 รายวิชา 2011 444 การบริหารงานก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรม ปรับค าอธิบายรายวิชา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกัน  
9.  หน้า 46 รายวิชา 2011 211 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2  ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกัน  
10. หน้า 48 รายวิชา 2011 513 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม แก้ไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  เป็น 

2011 512 การเตรียมวิทยานิพนธ์ 
11. หน้า 59 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์  ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 3 เพ่ิมข้อความ “นักศึกษา

จะต้องจัดท าร่างโครงการวิทยานิพนธ์ ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์” 
หมวดที่ 4 

 1.  หน้า 61 ข้อ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ปรับวิธีการเขียนใหม่ ระบุให้ชัดเจน  
 ต้องการให้นักศึกษามีคุณลักษณะพิเศษอย่างไร ใช้กลยุทธ์การสอนแบบไหนที่จะใช้ในการพัฒนา  
2.  หน้า 62-64 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในรายวิชา และวิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชา ระบุ

วิธีการใช้ให้เหมาะสมชัดเจน 
3.  หน้า 73 ทุกรายวิชาให้ตัดทักษะปฏิบัติ ยกเว้นรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา

ศึกษา 
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หมวดที่ 7 
1.  หน้า 79 ข้อ 1 (1.7) ปรับข้อความบรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น “ผลการประเมินการด าเนินงาน

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7” 
2.  หน้า 82 ข้อ 4 (4.2.1) ตัดข้อความ “จัดการฝึกอบรมในด้านการบริหารหลักสูตร” 
หมวดที่ 8 
1. หน้า 86 ข้อ 4 ปรับยุบเนื้อหาข้อ 4.4 รวมกับข้อ 4.5  
 

วาระท่ี  3.2 กรอบแนวคิดการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ครั้งที่  5/2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 พิจารณาให้แก้ไข/เพ่ิมเติมรายละเอียด กรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร
วิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย พ .ศ.  
2554-2558 ของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และน าเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตรศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 5 มกราคม 2558 มติทีป่ระชุมเสนอ
ให้แก้ไข/ปรับปรุงกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติม  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 
แล้วน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

1.  หน้า 2 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร แก้ไขข้อความเป็น ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืน 12 หน่วยกิต  
2.  ปรับรูปแบบการเขียนตารางใหม่ แยกกลุ่มการเรียนให้ชัดเจน เช่น คณะ/หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือคณะ/หลักสูตรด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะต้องเรียน
รายวิชากลุ่มใดและต้องเรียนจ านวนกี่หน่วยกิต 

3.  หน้า 7 ข้อ 3.1 เพ่ิมเนื้อหาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.  หน้า 9 ทบทวนกลยุทธ์การสอน/วิธีการสอน ควรเป็นกลยุทธ์หรือวิธีการทีง่่ายๆ เน้นให้นักศึกษา

เรียนแล้วเข้าใจ  
5.  หน้า 9 ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 5 ตัดข้อความ “ประชาคมอาเซียนและสากล” 
6. กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่จะใช้ในหลักสูตรปรับปรุง 2558 ต้องสามารถวัดประเมินผล 
    ได้จริง 

   
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร : ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 หลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม่ และหลักสูตร
ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ตั้งแต่ปี 2553 - 2557 จ านวน 85 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 45 หลักสูตร ปริญญาโท 29 หลักสูตร และปริญญาเอก 11 หลักสูตร  
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 จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 มีหลักสูตรที่มีการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรเดิม ดังนี้ 
 -   ครั้งที่ 1 จ านวน 23 หลักสูตร ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรหลักสูตรฯ ครั้งที่ 
3/2557 วันที่ 14 มิถุนายน 2557 และผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 
2557 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รอผลการพิจารณารับทราบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจากส 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 เพื่อพิจารณารับทราบการ
ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ครั้งที่ 3 จ านวน 4 หลักสูตร ซึ่งผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 5/2557  
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 รอเสนอสภามหาวิทยาลัยและเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
ต่อไป 
 ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขอปรับปรุงครั้งที่ 4 ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร รายละเอียดดังเอกสาร 
ประกอบการประชุม 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน้า 6 ล าดับที่ 8 ระบุชื่อคุณวุฒิที่
ส าเร็จการศึกษาให้ชัดเจน และระบุค าน าหน้านาม ต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร 
 
วาระท่ี  4.2 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร : ปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาเลือกเสรี จ านวน 1 รายวิชา 

 คณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หมวดวิชาเลือกเสรี รายวิชา 1503104 น้ ามันหอมระเหยเพ่ือสุขภาพ (Essential oils for Health)  
3(3-0-6) เพ่ือสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้จริง ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยเริ่มใช้ใน 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ต้องค านึงถึงการวัดและประเมินผลได้จริง มีหลักฐานประกอบอย่างครบถ้วนชัดเจน  แล้วน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบการปรับปรุง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป  
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วาระท่ี  4.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร : ปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. 2555  จ านวน 11 รายวิชา 
 คณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้จริง
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เริ่มใช้ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  โดยแยกเป็น
กลุ่มวิชาแกน 6 รายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ 2 รายวิชา และกลุ่มวิชาชีพเลือก 3 รายวิชา รวม 11 รายวิชา  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ต้องค านึงถึงการวัดและประเมินผลได้จริง มีหลักฐานประกอบอย่างครบถ้วนชัดเจน และทบทวนทักษะปฏิบัติ
ในรายวิชากลุ่มวิชาชี พเลือก แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป  
 
วาระท่ี  4.4    ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 2/2558  
 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
และเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2558 เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2558   
 มติที่ประชุม  รับทราบ และพิจารณาเลื่อนก าหนดการประชุมครั้งที่ 2/2558 จากเดิม วันศุกร์ที่  
13 มีนาคม 2558 เป็นวันศุกร์ที่ 5-6 มิถุนายน 2558 
  
เวลา 17.00 น.   ปิดการประชุม 
 
 
 
 
 
 

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

.................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์)  

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


