
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองหลักสูตร 
ของสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  คร้ังที ่ 3/2552  วนัองัคารที ่ 14  กรกฎาคม  2552  เวลา  09.30 - 17.00 น. 

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

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

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.โพยม  วงศภู์วรักษ์  ป่วย 
2. รองศาสตราจารยไ์พบูลย ์ ธรรมรัตน์วาสิก  ติดราชการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ   ติดราชการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.สถาพร  โภคา   ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  ดร.สมศรี  ชยัวณิชยา     คณะศิลปศาสตร์ 
 2.  ดร.ธนัยมยั  เจียรกุล     คณะบริหารศาสตร์ 
 3.  นายนวทิย ์ เอมเอก     คณะบริหารศาสตร์ 
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เร่ิมประชุม  09.30 น.   
 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยว์ราวธุ  สุมาวงศ ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง 
หลกัสูตรของสภามหาวทิยาลยัฯ กล่าวเปิดการประชุม  และพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบั ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ   
วาระที ่ 1.1  ศาสตราจารย ์อมรา  พงศาพิชญ ์ ขอลาออกจากต าแหน่งคณะกรรมการพิจารณา 

กลัน่กรองหลกัสูตรของสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี และสภามหาวทิยาลยัฯ 
พิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย ์ปิยนาถ  บุนนาค จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
เป็นกรรมการพิจารณาฯ แทน 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม  
วาระที ่ 2.1    รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

คร้ังที ่2/2552  เม่ือวนัที ่ 29  เมษายน  2552 
 
มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมและมีมติรับรอง 

รายงานการประชุม  คร้ังท่ี 2/2552   เม่ือวนัท่ี  29  เมษายน  2552  ตามท่ีแกไ้ข ดงัน้ี 
เดิม แก้ไขเป็น 

หน้า 2  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดบัท่ี  5  ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวดี  กงเพชร  
ล าดบัท่ี  6  ดร.สมศรี  ชยัวณิช    

 
 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวดี  กงเพชร  
ดร.สมศรี  ชยัวณิชยา 

หน้า  4 
วาระที ่ 3.1   
ขอ้  22  ค าวา่ “ตรวจสอบตรวจสอบอีกคร้ัง” 
 

 
 
ตรวจสอบอีกคร้ัง 

หน้า  5 
วาระที ่ 4.1   
ขอ้ 2  ค  าวา่ “หวัขอั” 
วาระที ่4.2    
ขอ้ 2  ค  าวา่ “ศาสตร์กฎหมาย”  
ขอ้ 4  ค  าวา่ “Good Governance For Development” 

 
 
หวัขอ้ 
 
ศาสตร์ทางดา้นกฎหมาย 
Good Governance for Development 
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เดิม แก้ไขเป็น 

หน้า 6 
วาระที ่ 4.3 
ขอ้ 12  ปรับแบบ สมอ.08 ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัเล่ม
หลกัสูตร 
ขอ้  14  ตารางอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ควรแยกเป็น 
2  ตาราง คือ ช่ือ-สกุล กบัต าแหน่งทางวชิาการ   

 
 
ปรับเน้ือหาในแบบ สมอ.08 ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา
ในเล่มหลกัสูตร 
ตารางอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ช่ือ-สกุลกบัต าแหน่ง
ทางวชิาการ  ควรแยกเป็น 2  ช่อง 

หน้า 7 
วาระที ่ 4.4  
ขอ้  3  ควรเพิ่มหน่วยกิตจ านวนชัว่โมงฝึก 
ปฏิบติัการทุกรายวชิา  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้การฝึก
ปฏิบติั ไดเ้รียนรู้จริง ลงพื้นท่ีจริง เพื่อใหส้ามารถ
เรียนรู้และแกไ้ขปัญหาทางสังคมได ้
 
ขอ้ 7  ค  าวา่ “emphasizing on and analysis” 

 
 
ในค าอธิบายรายวชิาท่ีมีการฝึกปฏิบติัการ  ใหเ้พิ่ม
หน่วยกิตจ านวนชัว่โมงฝึกปฏิบติัการทุกรายวชิา  

เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้การฝึกปฏิบติั ไดเ้รียนรู้จริง      
ลงพื้นท่ีจริง เพื่อใหส้ามารถเรียนรู้และแกไ้ขปัญหา
ทางสังคมได ้
“emphasizing on  analysis” 

หน้า 8  
วาระที ่ 4.4 
ขอ้ 25  ตารางอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ควรแยกเป็น  
2  ตาราง คือ ช่ือ-สกุล กบัต าแหน่งทางวชิาการ   

 
 
ตารางอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ช่ือ-สกุลกบัต าแหน่ง
ทางวชิาการ  ควรแยกเป็น 2  ช่อง 

หน้า 9 
วาระที ่ 4.5 
ขอ้ 11 รายว  ิชา 1442 901 ทฤษฎีสังคมศาสตร์ 1 
และรายวชิา 1442 902  ทฤษฎีสังคมศาสตร์ 2  
พิจารณาเปล่ียนช่ือ  

 
 
รายว  ิชา 1442 901 ทฤษฎีสงัคมศาสตร์ 1 และ
รายวชิา 1442 902  ทฤษฎีสังคมศาสตร์ 2  ใหค้ณะ
พิจารณาเปล่ียนช่ือใหช้ดัเจนตามกลุ่มทฤษฎี  

 
ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง   
วาระที ่ 3.1    วชิาศึกษาทัว่ไป ของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  พ.ศ. 2552 

นางภูษณิศา  นวลสกุล  ผูช่้วยเลขานุการฯ รายงานการด าเนินงานวชิาศึกษาทัว่ไป  
ของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีวา่ขณะน้ีไดร้วบรวบรายวชิาศึกษาทัว่ไปท่ีใหค้ณะแกไ้ข และตรวจสอบการเขียน
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษโดยมีอาจารยด์้านภาษาศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ ตรวจสอบ/แก้ไขให้
เรียบร้อยแลว้  จึงไดจ้ดัท าประกาศมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี เร่ือง วชิาศึกษาทัว่ไป  พ.ศ.  2552 ให้กองกฎหมาย
ตรวจสอบความถูกตอ้งตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั  และเสนอวาระท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ
พิจารณาในการประชุมคร้ังท่ี  4/2552  วนัท่ี  30  พฤษภาคม  2552 แล้ว และอยู่ในระหว่างด าเนินการจดัส่ง
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป 
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มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ และใหแ้กไ้ขรายละเอียดค าอธิบายรายวชิา 

ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยให้สอดคล้องตรงกัน  และให้ตรวจสอบการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน                   
ในภาษาองักฤษให้ถูกตอ้งเป็นมาตรฐานสากล  โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ (ชาวต่างชาติ) แก้ไข/
ตรวจสอบ และส่งรองศาสตราจารยอ์รุณี  วริิยะจิตรา ผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาอีกคร้ัง  
   
ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
วาระที ่ 4.1   การขออนุมัติปิดหลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมคลนิิกและ 

การบริหาร หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2545   สังกดัคณะเภสัชศาสตร์  
 
   มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบและอนุมติัในหลกัการ  และใหง้านพฒันา
หลกัสูตรฯ เสนอวาระเขา้ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัฯ พิจารณาอนุมติัการปิดหลกัสูตร  และแจง้ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
 
วาระที ่ 4.2  การขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาประวตัิศาสตร์  

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552    สังกดัคณะศิลปศาสตร์ 
 
มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้อนุมติัในหลกัการ และใหค้ณะพิจารณาแกไ้ข 

หลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะ  และเสนอวาระเขา้ท่ีประชุมพิจารณาใหม่ในคร้ังถดัไป โดยมีรายละเอียดการ
แกไ้ขดงัน้ี 

1. ใหป้รับวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548   
โดยใหค้รอบคลุมในดา้นความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษา และมาตรฐานวชิาการและวชิาชีพของสาขาวชิานั้นๆ 

2. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ควรเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้รู้จกัคิด วเิคราะห์  
การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและอนาคต  และใหเ้พิ่มการมีเจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม 

3. ใหค้ณะพิจารณาสอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์  ประวติั 
เศรษฐศาสตร์การคา้  ในรายวชิาของหลกัสูตร เพื่อให้รู้จกัประวติัการคา้และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

4. ใหค้ณะพิจารณารายวชิาในหลกัสูตร  ไม่ควรมีการบรรยายเพียงอยา่งเดียว  
ควรมีท่ีมีลกัษณะฝึกปฏิบติัการแทรกอยูด่ว้ย   

5. ใหค้ณะพิจารณาปรับยบุรวมรายวชิาท่ีมีช่ือวชิา หรือเน้ือหารายวชิาซ ้ าซอ้นกนั  
และพิจารณารายวชิา Prerequisite  ท่ีจ  าเป็นตอ้งมี เนน้ใหน้กัศึกษาตอ้งเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐาน 

6. ควรจดักลุ่มวชิาเอกเลือกใหเ้ป็นหมวดหมู่ เพื่อให้นกัศึกษาเลือกได ้
ง่ายข้ึน 
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   7.     รายวชิา 1432 214  การอ่านและวเิคราะห์หลกัฐานทางประวติัศาสตร์  ช่ือวชิา
ภาษาองักฤษไม่ตรงกบัหนา้ 21  และใหแ้กไ้ขค าอธิบายภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกบัค าอธิบายภาษาไทย 
   8.    รายวชิา 1432 491 การศึกษาอิสระ  ใหแ้กไ้ขค าอธิบายภาษาองักฤษให้
สอดคลอ้งกบัค าอธิบายภาษาไทย 
   9.    รายวชิา 1432 396 ประวติัศาสตร์กบัภาพยนตร์ ให้แกไ้ขค าอธิบายภาษาองักฤษ
ใหส้อดคลอ้งกบัค าอธิบายภาษาไทย 

10. ใหค้ณะตรวจสอบการใชช่ื้อภาษาไทยกบัช่ือภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกนั  
และแกไ้ขวธีิการเขียนค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ  ใหถู้กตอ้งตามหล  ิกมาตรฐานสากล 

11. ใหค้ณะแสดงตารางขอ้เสนอแนะของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  แนบให้ 
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการพิจารณาดว้ยทุกคร้ัง 
       
วาระที ่ 4.3  การขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการ 

และโลจิสติกส์  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2552   สังกดัคณะบริหารศาสตร์ 
 
มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ใหค้ณะแกไ้ขหลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะ   

และเสนอวาระเขา้ท่ีประชุมพิจารณาใหม่ในคร้ังถดัไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.  ใหป้รับวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548  โดย 

ใหค้รอบคลุมในดา้นความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของ 
การอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษา และมาตรฐานวชิาการและวชิาชีพของสาขาวชิานั้นๆ 

2. ใหค้ณะแกไ้ขปรัชญาของหลกัสูตรใหเ้หมาะสม ชดัเจน  ปรัชญาไม่ควรอยูใ่น 
หลกัการและเหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร   

3. ใหป้รับสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนอาจารยป์ระจ า 
หลกัสูตรตามมติท่ีสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2551 วนัท่ี 30 สิงหาคม 2551 ก าหนดสัดส่วน
อาจารยต่์อนกัศึกษาในสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัดส่วน  1:25 

4. ควรเพิ่มรายวชิาดา้นภาษาองักฤษ  ใหน้กัศึกษาเรียนภาษาองักฤษมากข้ึน  
เพื่อใหพ้ร้อมกบัการแข่งขนัเขา้สู่ตลาดแรงงานในปัจจุบนั 

5. การปรับช่ือสาขาวชิาเป็น การจดัการและโลจิสติกส์   ให้คณะพิจารณาความ 
พร้อมในดา้นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใหคุ้ณวฒิุตรงตามช่ือสาขาวชิาก่อน จึงด าเนินการปรับปรุงช่ือสาขาวชิา   
และหากคณะประสงคจ์ะท าการปรับปรุงหลกัสูตรสามารถท าไดโ้ดยใหป้รับช่ือสาขาวิชาเป็น การจดัการ 
(Management Science) แทน และใหจ้ดัรายวชิาดา้นการจดัการ และแทรกรายวชิาท่ีเก่ียวกบัโลจิสติกส์  และ
หากหลกัสูตรมีความพร้อมดา้นอาจารยผ์ูส้อนทั้งจ  านวนและคุณวฒิุแลว้  จึงท าการปรับปรุงเป็นช่ือ  
การจดัการและโลจิสติกส์ 

6. ใหค้ณะแกไ้ขวธีิการเขียนค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ  ใหถู้กตอ้งตามหลกั 
มาตรฐานสากล 
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7. ใหแ้บ่งกลุ่มวชิาและค าอธิบายตวัเลขให้สอดคลอ้งกบัประกาศการก าหนด 
รหสัวชิาของมหาวทิยาลยั  และสามารถสร้างรายวชิาใหม่ได ้  

8. รายวชิา 1700 312  ใหแ้กไ้ขจ านวนหน่วยกิตเป็น 3(2-2-5) 
 

วาระที ่ 4.4  การขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต   หลกัสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2552  สังกดัคณะบริหารศาสตร์ 

      
มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณา แลว้ใหช้ะลอการเพิ่มแผน ข ในหลกัสูตร และให้ 

ทบทวนความพร้อมในการบริหารจดัการเพื่อการปรับปรุงหลกัสูตรในทุกดา้น     
 
วาระที ่ 5    วาระอ่ืนๆ  
วาระที ่ 5.1  การขออนุมัติเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตรศึกษา  

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 
 
มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้อนุมติัในหลกัการ เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรที ี  

ม  
ความจ าเป็นต อการพฒันาผูส้อนคณิตศาสตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาครูวิทยาศาสตร์ของประเทศ  
และใหค้ณะเสนอปรับแผนการผลิตบณัฑิตต่อสภามหาวทิยาลยัฯ และจดัท าร่างหลกัสูตรเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการอนุมติัหลกัสูตรฯ ต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
 
       
              
ฃ 
 

 

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

นกัวชิาการศึกษา 
ผูจ้ดรายงานการประชุม 

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

กรรมการและผูช้ วยเลขานุการ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม  

 

.................................................... 
(ผูช้ วยศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ)  

รองอธิการบด ฝ ายวชิาการ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม  

 


