
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการอนุมัติหลกัสูตรของสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
คร้ังที ่ 1/2552 

วนัศุกร์ที ่ 20  กุมภาพนัธ์  2552  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ช้ัน  3  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 

ผู้ทีม่าประชุม 
1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนพ.วราวธุ  สุมาวงศ ์  ประธานท่ีประชุม 
2. รองศาสตราจารย ์อรุณี  วิริยจิตรา   ผูท้รงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.โพยม  วงศภู์วรักษ์  ผูท้รงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.เป่ียมศกัด์ิ  เมนะเศวต  ผูท้รงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารยไ์พบูลย ์ ธรรมรัตน์วาสิก  ผูท้รงคุณวุฒิ 
6. นายสนธิ  คชวฒัน์     ผูท้รงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.นงนิตย ์ ธีระวฒันสุข  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อินทิรา  ซาฮีร์   กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางภูษณิศา  นวลสกุล    ผูช่้วยเลขานุการ 
12. นางสาวทชักานต ์ โลมรัตน์    ผูช่้วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ  วิโรจนกูฏ   ติดราชการ 
2. ศาตราจารย ์ดร.อมรา  พงศาพิชญ ์   ติดราชการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.โชติ  จิตรังษี   ติดราชการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ   ติดราชการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.สถาพร  โภคา   ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทร์เพญ็  อินทรประเสริฐ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ 
 2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งนภา  ทิพากรฐิติกุล  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
        คณะวทิยาศาสตร์ 
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 3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทรพร  ทองเอกแกว้  ประธานหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
        สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  คณะวทิยาศาสตร์ 
 4.  ดร.ชิดหทยั  เพชรช่วย     ประธานหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
        สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  

คณะวทิยาศาสตร์ 
 5.  ดร.ศนัสนีย ์ ชวนะกุล     อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
        สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  

คณะวทิยาศาสตร์ 
 6.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชวลิต  ถ่ิงวงศพ์ิทกัษ ์  ประธานหลกัสูตรวศิวกรรมมหาบณัฑิต  

และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล   
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

7.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นุชสรา  เกรียงกรกฎ  รองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา   
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

 
เร่ิมประชุม  09.30 น.   
 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนพ.วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการอนุมติั
หลกัสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดการประชุม และขอให้เลขานุการรายงานการด าเนินงานด้าน
หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัฯ ว่าแต่ละคณะเปิดก่ีหลกัสูตร หลกัสูตรอะไรบ้าง และให้ช้ีแจงเกณฑ์การนับ
หลกัสูตรของ ก.พ.ร  พร้อมแจง้เวียนใหค้ณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการอนุมติัหลกัสูตรฯ รับทราบและ
ใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวชิาทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ         
ตามราชบณัฑิตยสถานก าหนด ใหค้ณะด าเนินการตรวจสอบแกไ้ขใหถู้กตอ้งและรับรองความถูกตอ้ง      
ก่อนน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการอนุมติัหลกัสูตรฯ  

2. การเปิดหรือปรับปรุงหลกัสูตรหรือเปิดรายวชิาใหม่  ให้มีการส ารวจความ 
พร้อม และแสดงรายละเอียดทรัพยากรในการจดัการเรียนการสอนใหช้ดัเจน พร้อมแนบแบบส ารวจความ
พร้อม/แบบการตรวจสอบหลกัสูตร 
   3.  ในการน าเสนอหลกัสูตรใหค้ณะกรรมการพิจารณาตดัผลงานอาจารยป์ระจ า
ระเบียบ/ขอ้บงัคบัต่างๆ ออกและใหแ้นบเอกสารผลการวเิคราะห์/ตรวจสอบหลกัสูตร 
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    4.  ใหฝ่้ายเลขานุการฯ รวบรวมแผนการเปิดหลกัสูตร/ปรับปรุงหลกัสูตร/          
ปิดหลกัสูตร บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ คร้ังท่ี 2/2552 พิจารณาก่อน  
หลงัจากนั้นใหแ้จง้คณะจดัท าหลกัสูตรเสนอคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ พิจารณาอีกคร้ัง 
   5.  ใหฝ่้ายเลขานุการฯ จดัประชุมปรึกษาหารือในเร่ืองการใชช่ื้อวชิาในศาสตร์ต่างๆ
ของคณะในมหาวทิยาลยัฯ เพื่อไม่ใหเ้กิดการซ ้ าซอ้น และเพื่อการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
   6.  ในการประชุมคร้ังต่อไป หากมีการเปิด/ปรับปรุงหลกัสูตร ใหค้ณะรายงาน
ความตอ้งการใชบ้ณัฑิต แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาทุกคร้ัง 
 
ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
วาระที ่ 1.1  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการอนุมัติหลกัสูตร 

ของสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  ช้ีแจงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ รวมทั้ งช้ีแจงภาระหน้าท่ีและวาระ              
การปฏิบติังานของคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ  

 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ   
 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม  
วาระที ่ 2  2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

คร้ังที ่2/2551  เม่ือวนัที ่ 24  กนัยายน  2551 
 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง  - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
วาระที ่ 4.1  การขออนุมัติเปิดรายวชิาใหม่ รายวชิา  1503 512  สมุนไพรกบัการใช้ใน 

ชีวติประจ าวนั 3(3-0-6)    สังกดัคณะเภสัชศาสตร์ 
 

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมอนุมติั และใหค้ณะแกไ้ข ดงัน้ี 
1. แกไ้ขรายละเอียดในประมวลรายวชิาหวัขอ้โครงสร้างแผนการสอน ช่องส่ือ 

การเรียนรู้ เปลีย่นจาก เอกสารค าสอน/ประกอบการสอนต ารา เป็น การสาธิต  
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   2.  เพิ่มค าวา่ กฎหมายเก่ียวกบัสมุนไพรและผลิตภณัฑ ์ ลงใน Course description 
ใหค้รบถว้น  
   3.  ตรวจสอบค าถูกค าผดิของอกัษร และแบบการเขียนตามรูปแบบท่ีมหาวทิยาลยัฯ 
ก าหนด 
   4.  ในโครงสร้างแผนการสอน ปรับขอ้ความใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ ค  าวา่บรรเทา
หรือรักษาโรคอยา่งง่าย ให้อธิบายใหช้ดัเจนวา่เป็นลกัษณะอาการอยา่งไร   ค  าวา่ “สวยงาม” ใหอ้ธิบายวา่
สวยงามอยา่งไร มีค าจ  ากดัความอธิบายตามศพัทว์ชิาการ และค าวา่ “อาหารเสริมสุขภาพและเพื่อความ
สวยงาม” ใหป้รับขอ้ความเป็น “ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพ” 
   5.  ใหเ้รียงล าดบัหวัขอ้ในสาระการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั 
   6.  รายช่ือหนงัสือ ต ารา ในบรรณานุกรม เก่าเกินไปใหป้รับปรุงใหท้นัสมยัและ
ใหมอ่ยูต่ลอด 
   7.  ใหป้รับแกไ้ขขอ้ความโครงสร้างแผนการสอน หวัขอ้การวดัและเมินผล ช่อง
วธีิการวดั ทุกหวัขอ้ แก้เป็น การสอบ  และช่องเคร่ืองมือในการวดั แก้เป็น  ข้อสอบแบบปรนัย/อตันัย 
   8.  ใหป้รับเน้ือหาวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใหค้รอบคลุม สามารถวดัได ้ ให้
ตระหนกั โดยมุ่งสนองความตอ้งการของสังคม และการแกไ้ขปัญหาของสังคม 
   9.  ใหป้รับรายงานและการน าเสนอ  ในการน าเสนอเป็นนิทรรศการเผยแพร่ความรู้
ใหผู้อ่ื้นไดรั้บทราบ 
 
วาระที่ 4.2  การขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิา 

เทคโนโลยชีีวภาพ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2552   สังกดัคณะวทิยาศาสตร์ 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมอนุมติัและใหค้ณะแกไ้ขหลกัสูตรก่อน แจง้เวยีนให ้

คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ   แลว้สนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัฯ ดงัน้ี 
1. ใหป้รับปรัชญาของหลกัสูตร เป็นตอ้งการสอนใหน้กัศึกษามีลกัษณะอยา่งไร  

ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
2. ใหร้ะบุทรัพยากร สถานท่ีในการจดัการเรียนการสอนใหช้ดัเจน แจกแจงวา่มี 

หน่วยปฏิบติัการดา้นใด   จ  านวนหน่วยปฏิบติัการในมหาวทิยาลยัหรือท่ีร่วมใช ้
3. ใหเ้พิ่มแผนการศึกษาแบบ ก1 
4. ใหต้รวจสอบช่ือวชิา เน้ือหาค าอธิบายภาษาไทย ภาษาองักฤษ และหน่วยกิต  

รายวชิาใหส้อดคลอ้งตรงกนั  
5. ใหป้รับจ านวนชัว่โมงการบรรยาย จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการ จ านวนชัว่โมง 

ศึกษาดว้ยตนเอง ตามเกณฑก์ารนบัจ านวนชัว่โมง  (จ  านวนหน่วยกิต x 4) 
6. ใหย้า้ยรายวชิา 1101 817 ชีวจริยศาสตร์ส าหรับนกัวทิยาศาสตร์ ไปอยูใ่นกลุ่ม 
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วชิาบงัคบั  
7.  ใหย้า้ยรายวชิา 1101 705 สร้างรายวชิาใหม่ 
8. ใหป้รับช่ือภาษาไทยและภาษาองักฤษ รายวชิา 1101 702  ความรู้ทาง 

เทคโนโลยชีีวภาพ ใหถู้กตอ้งตรงกนั 
9. รายวชิา 1101 703 เทคนิควจิยัทางเทคโนโลยชีีวภาพ ใหเ้ปล่ียนช่ือวชิาเป็น  

เทคนิควเิคราะห์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ  
    10.   ใหต้รวจสอบรหสัวชิา ช่ือวชิา เน้ือหาค าอธิบายภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ 
ประมวลรายวชิา ใหถู้กตอ้งตรงกนั  
 
วาระที่ 4.3  การขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 

ส่ิงแวดล้อม  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  สังกดัคณะวทิยาศาสตร์ 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมอนุมติัและใหค้ณะแกไ้ข   แจง้เวยีนใหค้ณะกรรมการ 

พิจารณากลัน่กรองฯ แลว้เสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัฯ ดงัน้ี 
1. ตรวจสอบรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป ไม่ควรมีเน้ือหาซ ้ าซอ้นกบัสาขาวชิา/ 

รายวชิาในหลกัสูตร 
2. ปรับวธีิการเขียนวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร แต่ละสาขาวชิาเอกใหมี้ความ 

ครอบคลุมกนัทั้ง 2 สาขาวชิาเอก 
   3.  รายวชิา 1108 484 สหกิจศึกษา  ยา้ยมาอยูก่ลุ่มวชิาบงัคบัของสาขาวชิาเอก
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 

4.  ใหป้รับการเขียนรายวชิากลุ่มวชิาสหกิจศึกษา แยกใหช้ดัเจนวา่อยูส่าขาวชิา 
เอกใด 
   5.  ใหต้รวจสอบกบัวชิาชีพวา่สามารถบูรณาการหรือ ยบุรวมรายวชิา 1108 412 การ
ระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม กบัรายวชิา 1108 415 วศิวกรรมความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม ได้
หรือไม่ 
   6.  รายวชิา 1108 482  ฝึกปฏิบติังานดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ระบุจ านวน
หน่วยกิต โดยไม่ตอ้งมีชัว่โมงบรรยาย 

7.  รายวชิา 1108 483  ฝึกปฏิบติังานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภััย แกไ้ข
การ 

เขียนหน่วยกิตเป็น 4(0-36-0)  
   8. ใหป้รับโครงสร้างหลกัสูตรใหมี้หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรแต่ละสาขาวชิาเอก
ใหเ้ท่ากนั 
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   9.  ใหท้บทวนการเขียนค าอธิบายรายวชิา ไม่ใหก้วา้งมากเกินไป และใหมี้ความ   
ยดึหยุน่ 
   10.  ใหต้รวจสอบการใชช่ื้อวิชาไม่ควรมีค าวา่ วศิวกรรม หรือ กฎหมาย  หากไม่
เปล่ียนช่ือวชิา ใหห้ารือกบัคณะท่ีเก่ียวขอ้งในศาสตร์ และเลือกอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัฯท่ีเช่ียวชาญ    เฉพาะ
ทางมาจดัการเรียนการสอน 
   11.   ตรวจสอบรหสัวชิา ช่ือวิชา เน้ือหาค าอธิบายภาษาไทย ภาษาองักฤษให ้
สอดคลอ้งตรงกนั  
 
วาระที ่ 4.4  การขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา 

วศิวกรรมเคร่ืองกล  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  สังกดัคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมอนุมติัในหลกัการ โดยใหค้ณะแกไ้ขและแจง้เวยีนให ้

คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ พิจารณาอีกคร้ัง ก่อนเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัฯ ดงัน้ี 
1.  ใหเ้พิ่มจ านวนอาจารยใ์ห้มีสัดส่วนเหมาะสมกบัจ านวนนกัศึกษา  
2. ใหป้รับจ านวนหน่วยกิตศึกษาดว้ยตนเองรายวชิา สัมมนา ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์

มาตรฐาน  
3. ใหป้รับจ านวนหน่วยกิต แบบ 1.1  ใหเ้ป็นรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิต และ 

มีจ  านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต 
4. ใหป้รับวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ใหเ้ป็นลกัษณะมุ่งเพื่อใหเ้กิดอะไรกบัคนท่ี 

เรียนจนเป็นผลสัมฤทธ์ิ  สามารถวดัได ้และระบุคุณธรรมจริยธรรม 
5. ใหป้รับปรัชญาของหลกัสูตร ใหเ้ป็นลกัษณะตอ้งการสอนใหน้กัศึกษาเป็น 

อยา่งไร  
6. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา  วธีิการคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา ตอ้งเขียนแยกใหเ้ห็นอยา่ง 

ชดัเจน ทั้ง 2 แบบ  และอา้งอิงระเบียบ/ขอ้บงัคบั ของมหาวทิยาลยัฯ 
7. ใหแ้กไ้ขคุณสมบติัของนกัศึกษา แบบ ก1 เนน้กลุ่มท่ีผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 

สะสม 3.00 ข้ึนไป  มีทกัษะพื้นฐานความรู้เร่ืองวจิยัหรือเคยท างานวจิยัมาก่อน  
8. ใหป้รับโครงสร้างหลกัสูตร แบบ ก1 ในกลุ่มวชิาพื้นฐาน และกลุ่มวชิาบงัคบั 

ไม่ใหน้บัหน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 
9. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร ตอ้งเขียนใหช้ดัเจนวา่ตอ้งท าอยา่งไร          

ใหส้ามารถประเมินไดเ้ป็นรูปธรรม 
10. ใหต้ดัคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา ขอ้ 7.4   
11. ใหต้รวจสอบรหสัวชิา ช่ือวชิา เน้ือหาค าอธิบายภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ 

ประมวลรายวชิา ใหถู้กสอดคลอ้งกนั  
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วาระที ่ 4.5  การขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล   

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  สังกดัคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมอนุมติัในหลกัการ โดยใหค้ณะแกไ้ขและส่งฝ่าย 

เลขานุการฯ เพื่อแจง้เวยีนให้คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ พิจารณา ก่อนเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวทิยาลยัฯ ดงัน้ี 

1. ใหเ้พิ่มจ านวนอาจารยใ์หมี้สัดส่วนเหมาะสมกบัจ านวนนกัศึกษา  
2. ใหป้รับจ านวนหน่วยกิตศึกษาดว้ยตนเอง รายวชิา สัมมนา  ใหเ้ป็นไปตาม 

เกณฑม์าตรฐาน  
3. ใหป้รับวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ใหเ้ป็นลกัษณะมุ่งเพื่อใหเ้กิดอะไรกบัคนท่ี 

เรียนจนเป็นผลสัมฤทธ์ิ  สามารถวดัได ้และระบุคุณธรรมจริยธรรม 
4. ปรับปรัชญาของหลกัสูตร ใหเ้ป็นลกัษณะตอ้งการสอนให้นกัศึกษาเป็น 

อยา่งไร  
5. ใหเ้พิ่มแผนการศึกษาแบบ 2 
6. ปรับคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา หากจดัแผนการศึกษาเป็น  

แบบ 1 และ แบบ 2 
7. ปรับโครงสร้างหลกัสูตร แบบ 1 และแบบ 2  ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน 
8. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร ตอ้งเขียนใหช้ดัเจนวา่ตอ้งท าอยา่งไร          

ใหส้ามารถประเมินไดเ้ป็นรูปธรรม 
9. ใหต้รวจสอบรหสัวชิา ช่ือวชิา เน้ือหาค าอธิบายภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ 

ประมวลรายวชิา ใหถู้กตอ้งตรงกนั  
 
ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ   
วาระที ่ 5.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2552  ของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
    
   มติทีป่ระชุม รับทราบและใหฝ่้ายเลขานุการฯ แจง้ใหค้ณะเจา้ของวชิา
ตรวจสอบ/แกไ้ขรายละเอียดวชิา  ดงัน้ี 

1. ใหต้รวจสอบ/แกไ้ขช่ือรายวิชาภาษาไทย และภาษาองักฤษให้สอดคลอ้งกนั 
แกไ้ขค าอธิบายรายวชิา  ใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา และวตัถุประสงคข์องวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป รวมทั้ง
ก าหนดวธีิการสอนใหช้ดัเจน 
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2. ใหป้รับค าอธิบายรายวชิา 1421 001 เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 1  และ 
รายวชิา 1421 002  เสริมทกัษะภาษาองักฤษ 2  ใหร้ะบุเกณฑค์ะแนนขั้นต ่าท่ีตอ้งเรียนแต่ละรายวชิา          
การประเมินเป็น S/U  และมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2553   

3. ใหป้รับจ านวนหน่วยกิตชัว่โมงปฏิบติั ชัว่โมงบรรยายและชัว่โมงการศึกษา 
ดว้ยตนเอง รายวชิา 1101 144  จุลินทรียก์บัชีวติ  

4. ใหบู้รณาการเน้ือหารายวชิา 1101 145 ส่ิงแวดลอ้มกบัชีวิต กบัรายวชิา 1101  
146 ภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และเขียนค าอธิบายรายวชิาใหม่ 

5. รายวชิา 1503 100 ยาเพื่อสุขภาพ พิจารณาเปลีีี ่ยนช่ือรายวชิาใหม่เป็น ยาใน 
ชีวติประจ าวนั 

6. รายวชิา 1301 102 ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน และรายวชิา 1503 101  
สารพษิในชีวติประจ าวนั ไม่จดัเป็นวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป 

7. รายวชิา 1703 110 ทกัษะการเงินท่ีจ าเป็นในชีวติประจ าวนั พิจารณาเปล่ียนช่ือ 
รายวชิาใหม่เป็น ทกัษะผูป้ระกอบการ และเขียนค าอธิบายรายวชิาใหม่ 

8. ใหป้รับค าอธิบายรายวชิา 1439 100 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ และรายวชิา 
1439 101 กีฬาเพื่อสุขภาพ ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
   9.  ใหทุ้กรายวชิาเรียงล าดบัหวัขอ้สาระการเรียนการสอน ในโครงสร้างแผน 
การสอน  ใหต่้อเน่ืองและสอดคลอ้งกนั 
 
วาระที่ 5.2  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองฯ คร้ังที ่ 2/2552 

วนัที ่20  เมษายน  2552   
 

   มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบและขอเล่ือนการประชุมคร้ังท่ี 2/2552  เดิมวนัท่ี   
20  เมษายน  2552 เล่ือนเป็นวนัท่ี  29  เมษายน  2552  ณ  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 
ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
 
       
              
ฃ 

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

นกัวชิาการศึกษา 
ผูจ้ดรายงานการประชุม 

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

กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม  

 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม  
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หมายเหตุ  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการอนุมติัหลกัสูตรของสภามหาวิทยาลยัฯ     คร้ังท่ี  1/2552 วนัท่ี  20  กุมภาพนัธ์  2552 จะรับรอง
อีกคร้ังในการประชุมฯ คร้ังท่ี  2/2552  วนัท่ี  29  เมษายน  2552 


