
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการอนุมัติหลกัสูตร 

ของสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  คร้ังที ่ 1/2553   วนัศุกร์ที ่ 5 กุมภาพนัธ์  2553  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. รองศาสตราจารย ์อรุณี  วิริยะจิตรา   ผูท้รงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารยไ์พบูลย ์ ธรรมรัตน์วาสิก  ผูท้รงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.โพยม  วงศภู์วรักษ์  ผูท้รงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.เป่ียมศกัด์ิ  เมนะเศวต  ผูท้รงคุณวุฒิ 
7. นายสนธิ  คชวฒัน์     ผูท้รงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ  วิโรจนกูฏ   กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ   กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.นงนิตย ์ ธีระวฒันสุข  กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อินทิรา  ซาฮีร์   กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.โชติ  จิตรังษี   กรรมการ 
14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
15. นางภูษณิศา  นวลสกุล    ผูช่้วยเลขานุการ 
16. นางสาวทชักานต ์ โลมรัตน์    ผูช่้วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  ผูช่้วยศาสตราจารยจุ์ฑามาศ จิตตเ์จริญ   คณะวทิยาศาสตร์ 

2.  ดร.หทยักาญจน์  วฒันทวีกุล    คณะวทิยาศาสตร์ 
 3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว   คณะบริหารศาสตร์ 

4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นุสรา  เกรียงกรกฎ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 5.  ดร.จริยาภรณ์   อุ่นวงศ ์    คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 
เร่ิมประชุม  09.30 น.   
 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยว์ราวธุ  สุมาวงศ ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง 
การอนุมติัหลกัสูตรของสภามหาวทิยาลยัฯ กล่าวเปิดการประชุม  และพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่ 1   เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ   
วาระที ่ 1.1 สรุปหลักสูตรทีค่รบรอบการประเมินเพ่ือพฒันาหลกัสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หลกัสูตรฯ  พ.ศ.  2548 
  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รายงานข้อมูลหลักสูตรท่ีครบรอบการ
ประเมินเพื่อพฒันาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา  2553 จ านวนทั้ งส้ิน           
34  หลกัสูตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)       
  มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ  และให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปจ านวนหลักสูตรท่ี
ด าเนินการปรับปรุงตามแบบเดิม และจ านวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงตามกรอบ TQF เพื่อวางแผน การ
ด าเนินงานต่อไป 
 
วาระที ่ 1.2 พระกฤษฎกีาว่าด้วยปริญญาในสาขาวชิา อกัษรย่อส าหรับสาขาวชิา ครุยวทิยฐานะ  

เข็มวทิยาฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  แจง้เร่ืองพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญา
ในสาขาวิชาฯ ตามหนังสือท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทราบ
เก่ียวกับการจดัท าร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาฯว่า เม่ือสภามหาวิทยาลัยฯอนุมัติ
หลกัสูตรสาขาวชิาใดแลว้ จะตอ้งเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดปริญญาในสาขาวิชานั้นก่อน จึงจะเปิด
ท าการสอนในสาขาวิชานั้นได ้ และหากมหาวิทยาลยัฯ มีการอนุมติัปริญญาไปแลว้และยงัไม่มีกฎหมาย
รองรับ  ให้รีบด าเนินการจดัท าร่างพระราชกฤษฎีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน ก่อนนกัศึกษา
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จะส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้น ส าหรับนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษารับปริญญาไปแลว้ และท าพระราช
กฤษฎีกายอ้นหลงัมติคณะรัฐมนตรีจะไม่อนุมติัยอ้นหลงัให ้ 

ในแนวปฏิบติัหากมหาวทิยาลยัฯ   มีการตราพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยช่ือปริญญา 
ในสาขาวิชาฯแล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีท่ีปริญญาใดยงัไม่ได้
ก าหนดช่ือไวใ้นพระราชกฤษฎีกา หรือมหาวิทยาลยัฯ ไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชาฯ  ให้ใช้ช่ือปริญญาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา 
พ.ศ. 2549 ได ้ แต่หากไม่มีช่ือปริญญาในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หรือของมหาวทิยาลยัได ้ตอ้งเสนอ
ตามขั้นตอนของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงใชร้ะยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปี ดงัน  ั  ัน หากเป็นหล กสูตรใหม่ต อง
ด าเนินการให เสร็จก่อน 1 ปีการศึกษา จึงจะเปิดรับนกัศึกษาได ้
  มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ  และใหถื้อปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
 
ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม  
วาระที ่ 2.1   รายงานการประชุมคณะกรรมการกลัั  ั นกรองการอนุมัติหลกัสูตรของ 

สภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี คร้ังที ่5/2552  เม่ือวนัที ่ 25  พฤศจิกายน  2552 
มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาใหแ้กไ้ขรายงานการประชุม และรับรองรายงาน 

การประชุม  คร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี  25  พฤศจิกายน  2552  รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 
1.  ใหเ้พิ่มต าแหน่งทางวชิาการของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
2.   วาระท่ี  4.2 หนา้ 6  ขอ้... ใหแ้กไ้ขค าวา่ มหาวทิยา  เป็น มหาวทิยาลยั  และขอ้...ใหเ้พิม่ 

ค าวา่ รายละเอียดการเขียนวชิาเลือกเสรี 
3.   วาระท่ี  4.3  ขอ้...ให้แกไ้ข พ.ศ. 2552  เป็น พ.ศ. 2553 
4. หนา้  7  ขอ้ 6  ใหป้รับขอ้ความจาก...เป็น 

 
ระเบียบวาระที ่ 3   เร่ืองสืบเน่ือง   
วาระที ่ 3.1 การขออนุมัติเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตรศึกษา 

หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.  2553 สังกดัคณะวทิยาศาสตร์ 
มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาใหค้ณะแกไ้ขหลกัสูตรอีกคร้ัง และเสนอเขา้วาระ 

พิจารณาใหม่ในคราวต่อไป  รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 
1. ใหป้รับปรัชญาของหลกัสูตรใหช้ดัเจน วา่ตอ้งการใหน้กัศึกษาเกิดสมรรถนะหรือ 

คุณลกัษณะ คุณสมบติัดา้นใด  
2. ใหต้รวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหส้อดคลอ้งกนั  

พร้อมทั้งตรวจสอบการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนใหถู้กตอ้งตามหลกัสากล 
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3. ตรวจสอบการเขียนชัว่โมงการศึกษาดว้ยตนเองใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์
ท่ีคณะกรรมการกลัน่กรองฯ ก าหนด 

4. ใหเ้ขียนรูปแบบประวติัผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามรูปแบบท่ี 
มหาวทิยาล  ัยฯก าหนดในเล่มคู่มือการสร างหล กสูตร ให เป็นมาตรฐานเดียวก น 

5. แผนการสอนตอ้งรวมจ านวนชัว่โมงใหช้ดัเจน  และการสอบไม่ตอ้งมี 
จ านวนชัว่โมงบรรยาย 

6. ใหจ้ดัท าตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาฯ อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน  
เพื่อใชเ้ป็นรูปแบบของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
วาระที ่ 4.1 การขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเคมี  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2553  สังกดัคณะวทิยาศาสตร์ 
   มติทีป่ระชุม  พิจารณาอนุมติัในหลกัการ  และใหค้ณะแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และ 
ส่งหลักสูตรให้งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัฯ พิจารณาอนุมติัหลกัสูตรปรับปรุง และแจง้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบต่อไป  รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1. ใหป้รับการเขียนวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรโดยระบุใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการใหน้กัศ  ักษา 
เกิดสมรรถนะหรือคุณลกัษณะดา้นใด  

2. ตรวจสอบช่ือภาษาไทยและภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกนัในรายวชิา 1102 715  
สเปกโทรสโกปีขั้นสูงในเคมีอินทรีย ์รายวชิา 1102 732 เคมีวเิคราะห์เชิงสเปกโทรเมทรีขั้นสูง รายวชิา  
1102 806  นาโนเทคโนโลยแีละเส้นใยนาโน รายวชิา 1102 816 ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก และรายวชิา 1102 829  
การออกแบบโมเลกุลโดยการค านวณ  

3. ใหต้รวจสอบช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในรายวชิา  
1102 722 เคมีฟิสิกลัป์ขั้นสูง 1 และ รายวชิา 1102 722 เคมีฟิสิกลัป์ขั้นสูง 2 

4. ปรับค าอธิบายรายวชิาใหล้งลึก ชดัเจนในเน้ือหา และเพิ่มเน้ือหาดา้น Math Model 
ใหมี้ความแตกต่างจากรายวชิาในระดบัปริญญาตรี 

5. ในวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรใหต้ดัค าวา่ “การศึกษา” ออกทั้งหมด 
6. ปรับขอ้ความในขอ้ความคุม้ค่าของหลกัสูตรควรยบุรวมกนัไดใ้นขอ้ 9.1 และ 9.2  

ใหเ้ป็นเหตุเป็นผลกนั 
7. การเขียนจุดเด่นของหลกัสูตร ใหเ้รียงล าดบัตามความส าคญั ระบุเฉพาะเจาะจง 

ชดัเจน 
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8. ใหป้รับการเขียนหน่วยกิตวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตและใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์ 
การนบัจ านวนชัว่โมง 

9. แกไ้ขหวัขอ้คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสมคัรเป็น “คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา” 
10. ในแบบ สมอ.08 ช่องเหตุผลและสาระในการปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ขียนอยา่งชดัเจน 

วา่ปรับเพราะอะไร เหตุใด 
11. ในแผนการศึกษาไม่ควรระบุสัญลกัษณ์ X ควรระบุใหช้ดัเจน 

 

วาระที ่ 4.2 การขออนุมัติหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาเคมี   
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  สังกดัคณะวทิยาศาสตร์ 
มติทีป่ระชุม  พิจารณาอนุมติัในหลกัการ  และใหค้ณะแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และ 

ส่งหลักสูตรให้งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัฯ พิจารณาอนุมติัหลกัสูตรปรับปรุง และแจง้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบต่อไป  รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1. ใหค้ณะพิจารณาปรับคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษาและเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา 
2. ใหค้ณะพิจารณาปรับคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา แบบ 2.1  
3. หนา้ 18 ขอ้ 11 สถานการณ์ภายนอก ควรใชส้ถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม 

วฒันธรรม อยา่งเดียว 
4. แกไ้ขหวัขอ้คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสมคัรเป็น “คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา” 
5. โครงสร้างแบบ 1.1 ไม่ควรบงัคบัใหเ้รียนระเบียบวธีิวจิยั และปรับลดรายวชิา 

สัมมนา เน่ืองจากหน่วยกิตมากเกินไป   
 
วาระที ่ 4.3 การขออนุมัติหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการจัดการ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553สังกดัคณะบริหารศาสตร์ 
มติทีป่ระชุม  พิจารณาอนุมติัในหลกัการ  และใหค้ณะแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และ 

ส่งหลักสูตรให้งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัฯ พิจารณาอนุมติัหลกัสูตรปรับปรุง และแจง้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบต่อไป  รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1. ใหป้รับรายละเอียดอาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดห้ลงัการส าเร็จการศึกษา 
โดยใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรอยา่งชดัเจน และใหเ้ช่ือมโยงกบัธุรกิจต่างๆ 

2. ใหป้รับการเขียนคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษาใหม่ ระบุใหช้ดัเจน 
3. ใหต้รวจสอบช่ือวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกนั 
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4. ใหพ้ิจารณาปรับลดรายวชิาชีพเลือก และควรเป็นรายวชิาดา้นบริหารมากกวา่ 
ดา้นคอมพิวเตอร์  
 
วาระที ่ 4.4 การขออนุมัติหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2553  สังกดัคณะบริหารศาสตร์ 
มติทีป่ระชุม  พิจารณาอนุมติัในหลกัการ  และใหค้ณะแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และ 

ส่งหลักสูตรให้งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัฯ พิจารณาอนุมติัหลกัสูตรปรับปรุง และแจง้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบต่อไป  รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1.  ใหป้รับลดคะแนนภาษาองักฤษก่อนเขา้ศึกษา ใหมี้ความเหมาะสม 
1. ใหต้รวจสอบการใชช่ื้อวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหส้อดคลอ้งกนั 
2. ใหต้รวจสอบค าอธิบายภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกบัค าอธิบายภาษาไทย 
3. ใหพ้ิจารณาปรับลดรายวชิาเลือก ใหมี้ความเหมาะสม 
4. ใหพ้ิจารณาปรับลดรายวชิาในหมวดวชิาบงัคบั เลือกเฉพาะรายวชิาท่ีนกัศึกษา 

จ าเป็นตอ้งศึกษาอยา่งแทจ้ริง 
5. ใหพ้ิจารณาเพิ่มรายละเอียดการวดัประเมินผลของแผน ข  โดยใหมี้การสอบ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ  
 

วาระที ่ 4.5   การขออนุมัติหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรม 
อุตสาหการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  สังกดัคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มติทีป่ระชุม  พิจารณาอนุมติัในหลกัการ  และใหค้ณะแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และ 

ส่งหลักสูตรให้งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัฯ พิจารณาอนุมติัหลกัสูตรปรับปรุง และแจง้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบต่อไป  รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1. ใหป้รับวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน TQF  
2. ใหต้รวจสอบค าอธิบายภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกบัค าอธิบายภาษาไทย 
3. ใหป้รับการเขียน Curriculum Mapping ใหล้งรายละเอียดหลกัและรองให้ 

ชดัเจน  
4. การนบัหน่วยกิตในรายวชิาเสริมพื้นฐาน ไม่ควรนบัหน่วยกิต  
5. ใหป้รับรายละเอียดในตารางอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร การใชค้  าน าหนา้นาม  

ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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6. ใหพ้ิจารณาปรับลดรายวชิาเลือก ใหมี้ความเหมาะสม 
7. รายวชิาบงัคบัไม่ควรมีรายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

ทุกหลกัสูตรในระดบัปริญญาโท 
 

วาระที ่ 4.6   การขออนุมัติหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวศิวกรรม 
อุตสาหการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  สังกดัคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มติทีป่ระชุม  พิจารณาอนุมติัในหลกัการ  และใหค้ณะแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และ 

ส่งหลักสูตรให้งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัฯ พิจารณาอนุมติัหลกัสูตรปรับปรุง และแจง้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบต่อไป  รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1.  ใหป้รับวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน TQF และเรียงล าดบั 
ความส าคญั 

2. ใหป้รับจ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเอง  ตามมาตรฐานการนบั (จ านวนหน่วยกิต x 4)  
3. ใหป้รับการเขียนแผนการศึกษา และตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาค 

การศึกษา (วชิาปรับพื้นฐานไม่นบัหน่วยกิต) 
4. ใหป้รับการเขียนแผนการรับนกัศึกษาศึกษาไม่ตอ้งแยกแผนการรับ ให้เขียนใน 

ภาพรวม 
5. แกไ้ขหวัขอ้คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสมคัรเป็น คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา และ 

พิจารณาปรับขอ้ความ ไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั 1 หรือไดค้ะแนนเฉล่ียสะสม 3.5 และขอ้ความ ระดบั
มหาบณัฑิต เป็น ระดบัปริญญาโท 

6. ใหต้รวจสอบอกัษรทุกตวัอกัษรใหถู้กตอ้ง  
 

ระเบียบวาระที ่ 5   เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
วาระที ่ 5.1   กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้วชิาศึกษาทัว่ไป 
  นางภูษณิศา นวลสกุล  หัวหน้างานพฒันาหลกัสูตรฯ รายงานการด าเนินงานวิชาศึกษา
ทัว่ไปของมหาวิทยาลยัฯ โดยไดต้ั้งคณะกรรมการบริหารวิชาศึกษาทัว่ไป และรายงานการด าเนินงานกบั
เครือข่ายวิชาศึกษาทัว่ไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในเร่ืองการพฒันาวิชาศึกษาทัว่ไปตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ในส่วนของมหาวิทยาลยัฯ ไดเ้ก็บขอ้มูลจากปรัชญาเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรฯ และกรอบ
มาตรฐาน TQF รวมกนัเป็นวตัถุประสงคข์องวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัฯ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ)       
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มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับข้อความให้
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน TQF ทั้ง 5  ดา้นเพื่อเป็นตวัอย่างให้แต่ละหลกัสูตรได้ใช้ และปรับผลการ
เรียนรู้ใหช้ดัเจนท่ีส าคญัตอ้งประเมินได ้  
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
       
              
ฃ 
 
หมายเหตุ  การประชุมคร้ังคร้ังท่ี 2/2553 ท่ีประชุมพิจารณาเล่ือนการประชุมฯ จากเดิมวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553  
เป็นวนัท่ี 30  เมษายน 2553 ณ  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 

.................................................... 
(นางสาวท ชกานต ์ โลมร ตน์) 

น กวชิาการศึกษา 
ผู  จดรายงานการประชุม 

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

กรรมการและผู  ช่วยเลขานุการ 
ผู  ตรวจรายงานการประชุม  

 

.................................................... 
(ผู  ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ)  

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู  ตรวจรายงานการประชุม  

 


