
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองหลักสูตร 
ของสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  คร้ังที ่ 4/2552   วนัเสาร์ที ่ 12  กนัยายน  2552  เวลา  09.30 - 17.00 น. 

ณ   ห้องประชุมพนัเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน  6  อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
********************************** 

ผู้ทีม่าประชุม 
1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยว์ราวธุ  สุมาวงศ ์ ประธานท่ีประชุม 
2. ศาสตราจารย ์ดร.ปิยนาถ  บุนนาค   ผูท้รงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.เป่ียมศกัด์ิ  เมนะเศวต  ผูท้รงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย ์อรุณี  วิริยะจิตรา   ผูท้รงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารยไ์พบูลย ์ ธรรมรัตน์วาสิก  ผูท้รงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.โพยม  วงศภู์วรักษ์  ผูท้รงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ   กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.นงนิตย ์ ธีระวฒันสุข  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อินทิรา  ซาฮีร์   กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.โชติ  จิตรังษี   กรรมการ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
13. นางภูษณิศา  นวลสกุล    ผูช่้วยเลขานุการ 
14. นางสาวทชักานต ์ โลมรัตน์    ผูช่้วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ  วิโรจนกูฏ   ติดราชการ 
2.  นายสนธิ  คชวฒัน์     ติดราชการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.สถาพร  โภคา   ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ธาดา สุทธิธรรม   คณะศิลปประยกุตแ์ละการออกแบบ 
 2.  ดร.กญัญา  จึงวมุิติพนัธ์    คณะศิลปประยกุตแ์ละการออกแบบ 
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3.  ดร.สมศรี  ชยัวณิชยา     คณะศิลปศาสตร์ 
4.  ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์    คณะเกษตรศาสตร์ 
5.  นางสาวพรรณลดัดา  ทรัพยานนท ์   คณะวทิยาศาสตร์ 

 6.  นายนวทิย ์ เอมเอก     คณะบริหารศาสตร์ 
 7.  นายไกรศกัด์ิ  ยงกุลวนิช    คณะบริหารศาสตร์ 
  
เร่ิมประชุม  09.30 น.   
 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยว์ราวธุ  สุมาวงศ ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง 
หลกัสูตรของสภามหาวทิยาลยัฯ กล่าวเปิดการประชุม  และพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบั ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ   
วาระที ่ 1.1  หลกัสูตรท่ีคา้งการด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตร จากการประชุมคณะกรรมการ 

พิจารณากลัน่กรองหลกัสูตรฯ  คร้ังท่ีผา่นมา  จ  านวน  6  เร่ือง   
นางภูษณิศา  นวลสกุล  ผูช่้วยเลขานุการฯ  รายงานหลกัสูตรท่ีคา้งการด าเนินการ

แกไ้ข/ปรับปรุง ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ  โดยจ าแนกตามวาระท่ีเสนอคณะกรรมการพิจารณา
แต่ละคร้ัง  ตั้งแต่คร้ังท่ี 2/2552  วนัพุธท่ี 29  เมษายน  2552  จ  านวน  4  เร่ือง และคร้ังท่ี  3/2552   วนัองัคาร    
ท่ี 14  กรกฎาคม  2552  จ  านวน  2  เร่ือง  ซ่ึงทั้ ง  6  เร่ือง อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง/แก้ไขขอ้มูล
หลกัสูตร ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ  จึงไม่สามารถน าเสนอในการประชุม 
คร้ังน้ีได ้

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ   และใหง้านพฒันาหลกัสูตรฯ ด าเนินการ 
ติดตามการแกไ้ขหลกัสูตรของคณะ  ใหส้อดคลอ้งกบัขั้นตอนการรับทราบหลกัสูตรของ สกอ. ต่อไป  
 
วาระที ่ 1.2  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  เลขานุการฯ  แจง้ให้ท่ีประชุมทราบ
เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  (TQF) ลงวนัท่ี  2  กรกฎาคม  2552  ระบุ
ให้สถาบนัอุดมศึกษาพฒันาหลกัสูตรท่ีจะรับนกัศึกษาใหม่เป็นคร้ังแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป      
ท าตามประกาศน้ี ส าหรับหลักสูตรท่ีเปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศน้ีภายในปี
การศึกษา 2555  ซ่ึงขณะน้ีมีกลุ่มสาขาวชิาท่ีจดัท าแลว้  9 สาขาวชิา  ไดแ้ก่   

1. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  
2. สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  
3. สาขาโลจิสติกส์  
4. สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
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5. สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  
6. สาขาวชิาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์  
7. สาขาคอมพิวเตอร์  
8. สาขาวชิาเคมี  
9.  สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ และใหง้านพฒันาหลกัสูตรฯ เสนอ สกอ.ให้ 

เพิ่มมาตรฐานดา้นท่ี  6  คือ ดา้นทกัษะพิสัย เพื่อให้มีความชดัเจนมากข้ึน  และก าหนดให้บรรจุรายละเอียด
ของ TQF ในวตัถุประสงค์หลกัสูตร ให้สอดคลอ้งกบัแบบ มคอ.2   ส าหรับ  9 สาขาวิชาท่ีจดัท าตามกรอบ 
TQF เสร็จแล้วนั้น หากมีหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัฯ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั สามารถใช้เป็นแบบอย่างและ
เพิ่มอตัลกัษณ์เฉพาะหลกัสูตรได ้ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ท าสรุปการด าเนินงานตามแบบ มคอ.2-7 ว่าตอ้ง
ปฏิบติัตามอยา่งไร เสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบในคร้ังถดัไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม  
วาระที ่ 2.1    รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

คร้ังที ่3/2552  เม่ือวนัที ่ 14  กนัยายน  2552 
 
มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 3/2552    

เม่ือวนัท่ี  14  กนัยายน  2552   
 
ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง   
วาระที ่ 3.1    วชิาศึกษาทัว่ไป ของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  พ.ศ. 2552 

นางภูษณิศา  นวลสกุล  ผูช่้วยเลขานุการฯ รายงานการด าเนินการแกไ้ขรายละเอียด 
ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทัว่ไป  พ.ศ. 2552 โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษช่วยตรวจสอบให้ถูกตอ้งตาม
มาตรฐานสากลแลว้ 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ  และให้แก้ไขรายละเอียดค าอธิบายรายวิชา
ภาษาองักฤษกบัภาษาไทยให้สอดคลอ้งตรงกนั รวมถึงตรวจสอบการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนอีกคร้ัง และ
ปรับรายละเอียดของรายวิชาให้ เข้ากับแบบ มคอ.3  เม่ือด าเนินแก้ไขเสร็จแล้ว ให้แจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
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วาระที ่ 3.2    การขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการ   

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2552   สังกดัคณะบริหารศาสตร์ 
 
มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้อนุมติั  และใหค้ณะพิจารณาแกไ้ข 

หลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะอีกคร้ัง   และเม่ือด าเนินการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหส่้งงานพฒันาหลกัสูตรฯ 
ตรวจสอบตามเกณฑม์าตรฐาน  และเสนอวาระเขา้ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัฯ พิจารณาอนุมติัต่อไป  
รายละเอียดการแกไ้ข ดงัน้ี 

1. ใหป้รับวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548   
และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)  

2. ใหป้รับรายวชิาศึกษาทัว่ไป ของมหาวทิยาลยัอุบลฯ พ.ศ. 2552  (แกไ้ข 12 ก.ย.  
2552)  เขา้ในเล่มหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ 

3. ใหพ้ิจารณาจดัแผนการศึกษาใหม่ โดยใหน้กัศึกษาเรียนวชิาเลือกเสรี  
ตั้งแต่ชั้นปี 2 เป็นตน้ไป 

4. ใหต้รวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวชิาภาษาไทยกบัภาษาองักฤษให้ 
สอดคลอ้งกนั ใหถู้กตอ้งตามหล  ักมาตรฐานสากล 

5. ใหพ้ิจารณาสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนอาจารยป์ระจ า 
ใหมี้ความเหมาะสมตามเกณฑม์าตรฐานฯ ก าหนดสัดส่วนอาจารยต่์อนกัศึกษาในสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สัดส่วน  1:25 
   6.  ให้ปรับการเขียนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และระบุให้ชัดเจนว่าต้องได้ค่า
คะแนนเฉล่ียตลอดหลกัสูตรและคะแนนเฉล่ียวิชาวิชาบงัคบัหรือวิชาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรและ
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 
วาระที ่ 3.3  การขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาประวตัิศาสตร์  

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552    สังกดัคณะศิลปศาสตร์ 
 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้อนุมติั  และให้คณะพิจารณาแกไ้ขหลกัสูตร

ตามขอ้เสนอแนะอีกคร้ัง   และเม่ือด าเนินการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหส่้งงานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  และเสนอวาระเขา้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ พิจารณาอนุมติัต่อไป  รายละเอียดการ
แกไ้ขดงัน้ี 

1. ใหป้รับขอ้ความปรัชญาของหลกัสูตร จาก  “เพื่อสร้างศกัยภาพใหน้กัศึกษา”   
เป็น “เพื่อสร้างศกัยภาพใหบ้ณัฑิต” 

2.  ใหต้รวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษกบัภาษาไทยให ้
สอดคลอ้งกนั และใหถู้กตอ้งตามหล  ักมาตรฐานสากล 
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3. ใหป้รับรายวชิาศึกษาทัว่ไป ของมหาวทิยาลยัอุบลฯ พ.ศ. 2552  (แกไ้ข 12 ก.ย.  
2552)  เขา้ในเล่มหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ 
 
วาระที ่ 4.1  การขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรวชิาโท สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.  2552  สังกดัคณะศิลปศาสตร์ 
 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้อนุมติั  และให้คณะพิจารณาแกไ้ขหลกัสูตร

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   และเม่ือด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน  และเสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป  
รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1. ใหต้รวจสอบการเขียนช่ือวชิาภาษาองักฤษและ ค าอธิบายภาษาองักฤษกบั 
ภาษาไทยใหส้อดคลอ้งกนั ตามหลกัมาตรฐานสากล 

2. ปรับวธีิการเขียนโครงสร้างของหลกัสูตร หนา้ 7 ใหถู้กตอ้งตามแบบท่ี 
มหาวทิยาลยัก าหนด 
 
วาระที ่ 4.2    การขออนุมัติเปิดรายวชิาใหม่ รายวชิา   1449 403  การจัดการท่องเทีย่วโดยชุมชน  

3(2-2-5)   สังกดัคณะศิลปศาสตร์ 
 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้อนุมติั  และให้คณะพิจารณาแก้ไขประมวล

รายวิชาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ   และเม่ือด าเนินการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้ส่งงานพฒันา
หลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน  และเสนอวาระเขา้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ พิจารณาอนุมติั
ต่อไป  รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1. ใหแ้กไ้ขช่ือวชิาภาษาองักฤษ จาก Community-Based Tourism Management เป็น  
Community-based Tourism Management 

2. ใหป้รับการเขียน Course Description  โดยใหป้ระโยคกระชบัและชดัเจนมากข้ึน 
3. ใหป้รับการเขียนเหตุผลในการขอเปิดรายวชิาใหม่ โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นใน 

ดา้นการท่องเท่ียวกิจกรรมการเรียนการสอน และขยายความใหช้ดัเจนมากข้ึน 
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วาระที ่ 4.3  การขออนุมัติปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเกษตรผสมผสาน  
หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2544   สังกดัคณะเกษตรศาสตร์ 
 
มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ใหค้ณะทบทวนการปิดหลกัสูตร  และใหป้รับ 

แผนการด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั  ด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรในเชิงรุก  
ให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงของสาขาวชิา โดยให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  ตลาดแรงงาน และ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

 
วาระที ่ 4.4    การขออนุมัตปิรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์  

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553   สังกดัคณะวทิยาศาสตร์ 
 
มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้อนุมติัในหลกัการ และใหค้ณะพิจารณาแกไ้ข 

หลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะ  และเสนอวาระเขา้ท่ีประชุมพิจารณาใหม่ในคร้ังถดัไป  โดยมีรายละเอียดการ
แกไ้ขดงัน้ี 

1.  ให้ปรับการเขียนวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรใหม่ โดยระบุให้ชดัเจนวา่ตอ้งการ
ใหบ้ณัฑิตมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะอยา่งไร สามารถส่ือสารดา้นใดไดบ้า้ง 

2.  ใหห้ลกัสูตรเนน้ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรายวชิาภาษาองักฤษมากข้ึน  
3.  ใหค้ณะพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ  พ.ศ. 2552  

(TQF)  ซ่ึงดูตวัอยา่งไดจ้ากสาขาวชิาท่ีท าเสร็จแลว้ คือ สาขาคอมพิวเตอร์  หรือหากปรับปรุงหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานเก่า คณะตอ้งเตรียมการปรับปรุงหลกัสูตรอีกคร้ังใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2555 

4.  ใหป้รับวธีิการเขียน Course description  ใหก้ระชบัและชดัเจนมากข้ึน 
5.   ใหป้รับรายวชิาศึกษาทัว่ไป ของมหาวทิยาลยัอุบลฯ พ.ศ. 2552  (แกไ้ข 12 ก.ย.  

2552)  เขา้ในเล่มหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ 
6.  ให้เพิ่มรายวิชาเชิงปฏิบัติการมากกว่ารายวิชาเชิงบรรยาย และเพิ่มหน่วยกิต 

จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการใหม้ากกวา่น้ี  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
7.  ให้พิจารณาตดัรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ท่ีมีเน้ือหาซ ้ าซ้อนกบัวิชาชีพ

หรือวชิาเฉพาะ   
8.  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ควรระบุรายวิชาให้ชดัเจนวา่ตอ้งเรียนรายวิชาใดและ

จ านวนหน่วยกิตเท่าไหร่  
9.  ให้แสดงร้อยละของวิชาท่ีฝึกปฏิบัติการ และร้อยละของวิชาบรรยาย แล้ว

วเิคราะห์เชิงปริมาณ  สรุปเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกคร้ัง 
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วาระที ่ 4.5    การขออนุมัติเปิดหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2552  
สังกดัคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 
มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้คณะพิจารณาแก้ไขหลักสูตรตาม

ขอ้เสนอแนะ  และเสนอวาระเขา้ท่ีประชุมพิจารณาใหม่ในคร้ังถดัไป  โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 
1.  ใหค้ณะเสนอแผนการผลิตบณัฑิตต่อสภามหาวทิยาลยัฯ พิจารณาเห็นชอบก่อน 

ด าเนินการจดัท าหลกัสูตร   
2.  ใหจ้ดัท าหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  

2552 (TQF)   
3.  ใหว้เิคราะห์ภาระงานของอาจารยท์ั้งหมด ทุกหลกัสูตร และวเิคราะห์ค่า  

FTES  สรุปเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกคร้ัง 
4. ใหพ้ิจารณาสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนอาจารยป์ระจ า 

ใหมี้ความเหมาะสมตามเกณฑม์าตรฐานฯ (1: 8) 
5. ใหแ้สดงจ านวนรับนกัศึกษาและบณัฑิตท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาเฉพาะ        

ภาคปกติ  โดยสอดคลอ้งกบัภาระงานอาจารย ์ และงบประมาณในการด าเนินงานในหลกัสูตร 
   6.  ใหต้ดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและรับผดิชอบหลกัสูตร ท่ีลาศึกษาต่อออกจาก
หลกัสูตร  หรือแยกตารางอาจารยล์าศึกษาต่อ เพื่อใหท้ราบวา่มีอาจารยเ์พียงพอแต่ลาศึกษาต่อ 

7.    ใหค้ณะส่งเร่ืองขอแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลกัสูตรฯ ใหม่  โดย 
ประสานกบังานพฒันาหลกัสูตรฯ จดัท าค าสั่งตามรูปแบบมหาวทิยาลยัฯ ก าหนด 

6. ใหต้รวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษกบัภาษาไทยให ้
สอดคลอ้งกนั ตามหลกัมาตรฐานสากล 

7. ใหแ้สดงเอกสารมาตรฐานสภาวชิาชีพสถาปัตย ์แนบทา้ยในภาคผนวก 
8.   ใหป้รับรายวชิาศึกษาทัว่ไป ของมหาวทิยาลยัอุบลฯ พ.ศ. 2552  (แกไ้ข 12 ก.ย.  

2552)  เขา้ในเล่มหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ 
 

วาระที ่ 4.6    การขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบผลติภัณฑ์  
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  สังกดัคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 
มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้อนุมติัในหลกัการ  และใหค้ณะพิจารณาแกไ้ข

หลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะอีกคร้ัง   และเม่ือด าเนินการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้ส่งงานพฒันาหลกัสูตรฯ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน  และเสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป  
รายละเอียดการแกไ้ข ดงัน้ี 
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1.  ให้ปรับการเขียนวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  โดยระบุให้ชดัเจนว่าตอ้งการให้

บณัฑิตมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะอยา่งไร  
2.  ให้ตรวจสอบการเขียนค าอธิบายภาษาไทยและภาษาองักฤษให้สอดคลอ้งกนั 

ตามมาตรฐานสากล 
3.  ใหป้รับจ านวนชัว่โมงการบรรยาย จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการ จ านวนชัว่โมง 

ศึกษาดว้ยตนเอง ตามเกณฑก์ารนบัจ านวนชัว่โมง  (จ  านวนหน่วยกิต x 3) 
4.    ใหค้ณะส่งเร่ืองขอแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลกัสูตรฯ ใหม่  โดย 

ประสานกบังานพฒันาหลกัสูตรฯ จดัท าค าสั่งตามรูปแบบมหาวทิยาลยัฯ ก าหนด 
5.   ใหป้รับรายวชิาศึกษาทัว่ไป ของมหาวทิยาลยัอุบลฯ พ.ศ. 2552  (แกไ้ข 12 ก.ย.  

2552)  เขา้ในเล่มหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ 
 

วาระที ่ 4.7    การขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบ 
ผลติภัณฑ์  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  สังกดัคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 
มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้อนุมติัในหลกัการ  และใหค้ณะพิจารณาแกไ้ข

หลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะอีกคร้ัง   และเม่ือด าเนินการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้ส่งงานพฒันาหลกัสูตรฯ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน  และเสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป  
รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1.  ให้ปรับการเขียนปรัชญาของหลักสูตร เน้นตวับัณฑิตโดยระบุให้ชัดเจนว่า
ตอ้งการใหบ้ณัฑิตมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะอยา่งไร  

2.  ใหป้รับจ านวนชัว่โมงการบรรยาย จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการ จ านวนชัว่โมง 
ศึกษาดว้ยตนเอง ตามเกณฑก์ารนบัจ านวนชัว่โมง  (จ านวนหน่วยกิต x 4) 

3. ใหป้รับคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา โดยระบุใหช้ดัเจนแยกตามแผน 
4. รายวชิา 2001 421 วธีิการวจิยั  ในค าอธิบายรายวชิาควรเพิ่มเน้ือหาทางศิลป 

ประยกุตแ์ละการออกแบบ 
5.  ให้ตรวจสอบการเขียนค าอธิบายภาษาไทยและภาษาองักฤษให้สอดคลอ้งกนั 

ตามมาตรฐานสากล 
6.  ใหย้า้ยรายวชิา 2002  710 สัมมนา มาอยูใ่นวชิาบงัคบั  และปรับจ านวนหน่วยกิต 

วชิาบงัคบัไม่เกิน 12 หน่วยกิต 
7.   ใหค้ณะส่งเร่ืองขอแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลกัสูตรฯ ใหม่  โดย 

ประสานกบังานพฒันาหลกัสูตรฯ จดัท าค าสั่งตามรูปแบบมหาวทิยาลยัฯ ก าหนด 
   8.  ใหต้รวจสอบอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและรับผิดชอบหลกัสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา  
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วาระที ่ 4.8    การขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบผลติภัณฑ์  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  สังกดัคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 
มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้อนุมติัในหลกัการ  และใหค้ณะพิจารณาแกไ้ข

หลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะอีกคร้ัง   และเม่ือด าเนินการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้ส่งงานพฒันาหลกัสูตรฯ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน  และเสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป  
รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1.   ให้ปรับการเขียนปรัชญาของหลักสูตร เน้นตวับณัฑิตโดยระบุให้ชัดเจนว่า
ตอ้งการใหบ้ณัฑิตมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะอยา่งไร  

2.    ใหป้รับจ านวนชัว่โมงการบรรยาย จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการ จ านวนชัว่โมง 
ศึกษาดว้ยตนเอง ตามเกณฑก์ารนบัจ านวนชัว่โมง  (จ  านวนหน่วยกิต x 4) 

3.    ใหป้รับคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา โดยระบุใหช้ดัเจนแยกตามแผน 
4.     ให้ตรวจสอบการเขียนค าอธิบายภาษาไทยและภาษาองักฤษให้สอดคลอ้งกนั 

ตามมาตรฐานสากล 
5.    ใหค้ณะแกไ้ขค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานร่างหลกัสูตรฯ ใหม่  โดยประสานกบั 

งานพฒันาหลกัสูตรฯ จดัท าค าสั่งตามรูปแบบมหาวทิยาลยัฯ ก าหนด 
6. ใหต้รวจสอบอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและรับผดิชอบหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐาน 

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
 
วาระที ่ 4.9   ร่างก าหนดการประชุมคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองหลกัสูตรของ 

สภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปี  2553 
 
มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ  และก าหนดใหมี้การประชุมฯ คร้ังต่อไป 

ดงัน้ี 
-  คร้ังท่ี  5/2552  วนัท่ี  25  พฤศจิกายน  2552      
-  คร้ังท่ี  1/2553  วนัท่ี  12  กุมภาพนัธ์  2553   
-  คร้ังท่ี  2/2553   วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2553   
-  คร้ังท่ี  3/2553  วนัท่ี  20  สิงหาคม  2553   
-  คร้ังท่ี  4/2553  วนัท่ี  19  พฤศจิกายน  2553 
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วาระที ่ 5    วาระอ่ืนๆ  
วาระที ่ 5.1  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ คร้ังที ่ 4/2552  วนัที ่ 12  กนัยายน  2552  ดังนี้ 

1. หลกัสูตรใหม่ท่ีจะเปิดรับนกัศึกษาในปี 2553 ใหด้ าเนินการตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)  และหลกัสูตรท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ตอ้งด าเนินการ
ปรับปรุงให้แลว้เสร็จ ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ ภายในปี  2555 ทั้งน้ี ใหม้หาวทิยาลยัฯ ด าเนินการจดั 
ประชุมช้ีแจงใหทุ้กคณะไดท้ราบ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหช้ดัเจนถึงแนวทางปฏิบติั 

2. หลกัสูตรท่ีเปิดใหม่หรือปรับปรุงในคร้ังต่อไป ตอ้งมีประมวลรายวชิาแนบมา 
เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ยทุกคร้ัง ตั้งแต่การประชุมคร้ังท่ี 1/2553 เป็นตน้ไป 

3. หลกัสูตรใดบรรจุรายวชิาท่ีเป็นรายวชิาของหลกัสูตรอ่ืน  และคณะกรรมการ 
พิจารณาใหแ้กไ้ขรายวชิานั้นตามเกณฑม์าตรฐาน  ใหห้ลกัสูตรตกลงกบัคณะเจา้ของวชิาก่อนจึงบรรจุรายวชิา
ในหลกัสูตรได ้

4. ใหฝ่้ายเลขานุการฯ ก าหนดรูปแบบการคิดค่าใชจ่้ายของหลกัสูตร เพื่อให้เป็น 
มาตรฐานเดียวกนั  แลว้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัฯ พิจารณาต่อไป 

5. การพิสูจน์อกัษรทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทุกหลกัสูตรตอ้งตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาใหเ้รียบร้อยก่อนน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา 

6. มหาวทิยาลยัฯ ควรจา้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาใหมี้หนา้ท่ีตรวจสอบ/แกไ้ข       
การใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ 

7. มหาวทิยาลยัฯ ควรมีการก าหนดจ านวนชัว่โมงฝึกปฏิบติัการหรือโครงงาน 
หรือกิจกรรม ตามเกณฑม์าตรฐานทุกหลกัสูตร 
    
ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
 
 
 
       
              
ฃ 
 

.................................................... 
(นางสาวทชักานต ์ โลมรัตน์) 

นกัวชิาการศึกษา 
ผูจ้ดรายงานการประชุม 

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

กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม  

 

.................................................... 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ)  

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม  

 


