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รายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการอนุมัติหลกัสูตร 
ของสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี   

คร้ังที ่ 3/2553  วนัศุกร์ที ่20 สิงหาคม  2553  เวลา 09.00 - 15.30 น. 
ณ   ห้องประชุมศาสตราจารย์ วจิิตร  ศรีสอ้าน  ช้ัน 5 

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.ปริญญา  จินดาประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ 
8. นายสนธิ  คชวฒัน์    ผูท้รงคุณวุฒิ 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ  กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.นงนิตย ์ ธีระวฒันสุข  กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.โชติ  จิตรังษี  กรรมการ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการและเลขานุการ 
13. นางภูษณิศา  นวลสกุล   ผูช่้วยเลขานุการ 
14. นางสาวทชักานต ์ โลมรัตน์   ผูช่้วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ  วิโรจนกูฏ  ติดราชการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อินทิรา  ซาฮีร์  ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวญาเรศ   อคัรพฒันานุกูล    คณะรัฐศาสตร์ 
 2.  นางสาวศิริสุดา  แสนอิว   คณะรัฐศาสตร์ 
 3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวดี   กงเพชร  คณะศิลปศาสตร์ 
 4.  ดร. สายสุนี ชยัมงคล   คณะศิลปศาสตร์ 
 5.  ดร. สิริวงษ ์  หงส์สวรรค ์   คณะศิลปศาสตร์ 

6.  นางสาวพชัรี  ธานี    คณะศิลปศาสตร์ 
7.  นายสรพจน์   เสวนคุณากร   คณะศิลปศาสตร์ 
8.  นางสาวณฐัพชัร์    เตชะรุ่งไพศาล  คณะศิลปศาสตร์ 
9.  นายสัมพนัธ์    สุวรรณเลิศ   คณะศิลปศาสตร์ 
10.  นางพชัรี   ลิมปิทีปราการ   คณะศิลปะศาสตร์ 
11.  นางสาวจริยา   อ่อนฤทธ์ิ   คณะบริหารศาสตร์ 
12.  นายวทิวสั  ค  าสุข    งานพฒันาหลกัสูตร 

 
เร่ิมประชุม   09.00 น.   
 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานคณะกรรมการพิจารณา
กลัน่กรองการอนุมติัหลกัสูตรของสภามหาวิทยาลยัฯ กล่าวเปิดประชุม และพิจารณาระเบียบวาระ  
การประชุมตามล าดบั ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ   

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อินทิรา  ซาฮีร์ ติดราชการไม่สามารถเขา้ร่วม 
ประชุมได ้

2.  แนะน าศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ จากคณะ
วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   
   มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ   
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ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม  
วาระที ่ 2.1  รายงานประชุมคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองหลกัสูตรของ 

สภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  คร้ังที ่ 2/2553  วนัที ่ 30  เมษายน  2553 
 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม และใหแ้กไ้ขดงัน้ี 
- ใหแ้กไ้ขนามสกุล รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ ์ เป็น วงส์พิเชษฐ 
 

ระเบียบวาระที ่ 3   เร่ืองสืบเน่ือง   
วาระที ่ 3.1  วารสารวชิาการระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ด้รับการยอมรับให้ตีพมิพ์ของ 
  มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
   ฝ่ายเลขานุการน าเสนอขอ้มูล และจ านวนการตีพิมพผ์ลงานวจิยัของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาปี 2551-2552  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
  มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   - ให้ เทียบมาตรฐานวารสารท่ี ส่งตีพิมพ์กับมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานของ สกว.  เพื่อให้ผลงานเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ
มากข้ึน  และขอให้ย  ้าเตือนอาจารย์ให้ตระหนักเร่ืองการตีพิมพ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา      
เพราะต้องแข่งขันด้านคุณภาพ (Impact Factor) โดยเฉพาะปริญญาเอก และควรเพิ่มฐานข้อมูล
นานาชาติดว้ย 
 
ระเบียบวาระที ่ 4   เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
วาระที ่ 4.1  การอนุมัติเปิดหลกัสูตรใหม่ จ านวน 1 หลกัสูตร 
วาระที ่ 4.1.1    หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ   

หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2554 
   

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาใหค้ณะทบทวนหลกัสูตร  และใหแ้กไ้ข 
หลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะ  เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาใหม่ในคร้ังต่อไป รายละเอียดการแกไ้ข
ดงัน้ี 
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1. ใหป้รับปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โดยเนน้ใหน้กัศึกษามี 

สมรรถนะในการคิดวเิคราะห์  วพิากษ ์วจิารณ์  ศึกษาเหตุการณ์ในปัจจุบนั-อนาคต ให้สามารถแกไ้ข
ปัญหาได ้ และใหส้ร้างอตัลกัษณ์เฉพาะหลกัสูตรความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  เนน้ย  ้าความส าคญั
และความตอ้งการของตลาดแรงงาน และการประเมินทุกดา้น 

2. ใหจ้ดัท าหลกัสูตรเป็นแบบภูมิภาคศึกษามากกวา่ความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งประเทศ หรือหากจะเปิดหลกัสูตรความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ควรเนน้เน้ือหาเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศใหช้ดัเจนมากกวา่น้ี 

3. ใหป้รับการใชท้รัพยากรแหล่งเรียนรู้  โดยเนน้บทความหรือเน้ือหา 
แหล่งเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

4. ใหป้รับลดรายวชิาในกลุ่มวชิาเลือก และใหจ้ดัรายวชิาเป็นกลุ่ม  
ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนเฉพาะทาง เช่น ยโุรปศึกษา  เอเชียศึกษา เป็นตน้ 

5. ใหพ้ิจารณาความพร้อมในการเปิดหลกัสูตรในดา้นต่างๆ เช่น  
ความส าคญั ความคุม้ค่าของหลกัสูตร หาอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาจดัการเรียนการสอน
ในหลกัสูตร เพื่อสร้างความมัน่ใจในหลกัสูตร และเม่ือนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรน้ีแลว้ 
จะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานอยา่งแทจ้ริง 

6. ใหย้า้ยรายวชิา สัมมนา จาก กลุ่มวชิาเลือก เป็น กลุ่มวชิาบงัคบั  
7. ใหท้บทวนการใชช่ื้อวชิา สารนิพนธ์และการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ และวชิาวทิยานิพนธ์ทางความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  ช่ือวชิา
เป็นระดบับณัฑิตศึกษา  และใหย้า้ยจากกลุ่มวชิาเลือกมาอยูใ่นกลุ่มวชิาบงัคบั  

8. ใหห้ารือเร่ืองความซ ้ าซอ้นของเน้ือหารายวชิาโทระหวา่งคณะรัฐศาสตร์ 
กบัคณะศิลปศาสตร์ใหช้ดัเจน 

9. ใหป้รับลดจ านวนรายวชิาเลือกและจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด 
หลกัสูตร  

10. ใหเ้พิ่มวชิาภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนๆ เพราะเป็นหลกัสูตรความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งประเทศ นกัศึกษาตอ้งมีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศมากกวา่น้ี 

11. ใหต้รวจสอบช่ือรายวชิา ค  าอธิบายรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ใหส้อดคลอ้งกนั 

12. ในแบบ มคอ. 2 ใหเ้พิ่มขอ้มูลความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืน โดยอธิบาย 
ความสัมพนัธ์ใหช้ดัเจน คลอบคลุมทุกเน้ือหา 

13. ใหป้รับการเขียนเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบั 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2553  หมวดท่ี 6,7,8 
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14. ในการเสนอเขา้ท่ีประชุมพิจารณาคร้ังต่อไป  ให้แนบขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการร่างหลกัสูตรและขอ้เสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ อีกคร้ัง  
เพื่อประกอบการพิจารณาหลกัสูตร 
 
วาระที ่ 4.1  การอนุมัติปรับปรุงหลกัสูตร  จ านวน 11 หลกัสูตร 
วาระที ่ 4.2.1    หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครอง  หลกัสูตรปรับปรุง  
  พ.ศ. 2554 
 
  มติที่ ป ระชุม  ท่ี ป ระ ชุมพิ จารณ าให้ คณ ะแก้ไขตามข้อแนะน าของ
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ เพื่อเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหม่ในคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
  1.  ใหป้รับปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โดยเนน้ใหน้กัศึกษา 
มีสมรรถนะในการคิดวเิคราะห์  วพิากษ ์วจิารณ์  การประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและอนาคต และให้
เพิ่มเจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม  
  2.  ใหย้า้ยรายวชิา สัมมนา จาก กลุ่มวชิาเลือก เป็น กลุ่มวชิาบงัคบั  
  3.  ใหป้รับลดรายวชิาการเมือง หรือปรับเน้ือหารายวชิาการเมือง  
ใหเ้ป็นแบบบูรณาการใหส้ามารถเรียนดว้ยกนัได ้  
  4.  ใหท้บทวนการใชช่ื้อวชิา สารนิพนธ์และการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
ปกครอง และวชิาวทิยานิพนธ์ทางการปกครอง  ช่ือวชิาเป็นระดบับณัฑิตศึกษา  และใหย้า้ยจากกลุ่ม
วชิาเลือกมาอยูใ่นกลุ่มวชิาบงัคบั  
  5.  ใหแ้ยกวชิาโทออกจากเล่มหลกัสูตรวชิาเอก  โดยจดัท าหลกัสูตรวชิาโทให้
เหมือนกบัหลกัสูตรวชิาโทของคณะศิลปศาสตร์ 
  6.  ใหต้รวจสอบรหสัวชิา ช่ือวชิา ไม่ใหมี้ความซ ้ าซอ้นกบัศาสตร์สาขาอ่ืนๆ 
หรือหากซ ้ าซอ้น ใหห้ารือคณะเจา้ของศาสตร์นั้นๆ เพื่อวางแผนจดัการเรียนการสอนร่วมกนั 
  7. ใหพ้ิจารณาการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาการฝึกปฏิบติังาน หนา้ 73  
ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร   
  8.  ใหแ้นบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรในภาคผนวก 
  9.  ใหป้รับแบบฟอร์ม สมอ.08 ตดัเน้ือหาท่ีไม่เก่ียวขอ้งในตารางโครงสร้าง
หลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน 
  10.  ใหป้รับการเขียนเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2553  หมวดท่ี 6,7,8 
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  11. ใหป้รับการเขียนคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา ไม่ตอ้งเขียนแยกระบบการรับ และ
ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 2 
  12.  ใหป้รับลดจ านวนรายวชิาเลือกและจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด 
หลกัสูตร  
  13.  ในการเสนอเขา้ท่ีประชุมพิจารณาคร้ังต่อไป  ใหแ้นบขอ้เสนอแนะ 
คณะกรรมการร่างหลกัสูตรและขอ้เสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ อีกคร้ัง  
เพื่อประกอบการพิจารณาหลกัสูตร 
 
วาระที ่ 4.2.2   หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์   

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

มติที่ ประชุม    ท่ี ประชุมพิ จารณาให้คณะแก้ไขตามข้อแนะน าของ
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ เพื่อเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหม่ในคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1. ใหป้รับปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  โดยเนน้ใหน้กัศึกษา       
มีสมรรถนะในการคิดวเิคราะห์  วพิากษ ์วจิารณ์  การประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและอนาคต และ  
ใหเ้พิ่มเจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม  และเนน้ในเร่ืองภูมิภาคลุ่มน ้าโขง เพื่อเป็นจุดเด่นของหลกัสูตร 
  2.    ใหต้รวจสอบการใชช่ื้อรายวชิาภาษาองักฤษ  เช่น  2304 202 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยส์ าหรับการบริหารการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และวชิา 2303 416 การจดัการองคก์าร
ส่วนทอ้งถ่ิน  เน่ืองจากค าคลา้ยคลึงกนั “Local Organization Management”   การบริหารการปกครอง
ควรใช ้ค าวา่ “Administrative หรือ Administration” มากกวา่ 

3.  ใหต้รวจสอบการใชช่ื้อรายวชิาภาษาองักฤษ  เช่น  2304 306 การปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินและภูมิภาคไทย  และวชิา 2304 307 ววิฒันาการของการปกครองทอ้งถ่ินไทย  เน่ืองจาก
ค าคลา้ยคลึงกนั “Thai Local and Regional Politics”  กบั “Thai Local Government” 
  4.    ใหต้ดัรายวชิาในหมวดวิชาเลือกเสรี ท่ีเป็นรายวชิาซ ้ าซอ้นกบัหมวดวชิา
บงัคบั  
  5.    ใหป้รับการเขียนแผนการศึกษาในรายวชิาภาษาไทย ตามโครงสร้าง
หลกัสูตรก าหนดให้เรียนจ านวน 2 หน่วยกิต  
  6.  ใหย้า้ยรายวชิา สัมมนา จาก กลุ่มวชิาเลือก เป็น กลุ่มวชิาบงัคบั  
  7.    ใหแ้นบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหล  ักสูตรทา้ยหลกัสูตร 
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  8.   ใหจ้ดัแผนการศึกษารายวิชาภาษาไทยมากกวา่ 1 รายวชิา   เพื่อให้
นกัศึกษามีทกัษะในการฟัง พดู อ่าน เขียน และส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
  9. ใหป้รับลดจ านวนรายวชิาเลือก เน่ืองจากมีจ านวนมากหรืออาจจดัเป็นกลุ่ม 
หมวด  และใหพ้ิจารณาลดจ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลกัสูตร  
  11.  ใหแ้กไ้ข หนา้ 7 หวัขอ้ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนๆ ใหร้ะบุใหช้ดัเจน
วา่นกัศึกษาคณะต่างๆ สามารถเรียนรายวชิาอะไรบา้งในหลกัสูตรน้ี  หรือนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 
สามารถเรียนรายวชิาจากหลกัสูตรของคณะอ่ืน ๆ มีรายวชิาใดบา้ง 
    10.  ใหต้รวจสอบรหสัวชิา ช่ือวชิา ไม่ใหมี้ความซ ้ าซอ้นกบัศาสตร์สาขาอ่ืนๆ 
หรือหากซ ้ าซอ้น ใหห้ารือคณะเจา้ของศาสตร์นั้นๆ เพื่อวางแผนจดัการเรียนการสอนร่วมกนั 

11.  ใหเ้พิ่มรายวชิาในกลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ ใหมี้ความเหมาะสม  
  12.  ใหป้รับการใชช่ื้อหมวดวชิา กลุ่มวชิาใหเ้หมือนกนัทุกหลกัสูตรของคณะ  
  13.  ใหป้รับการเขียนเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 6,7,8 
  14.  ในหนา้  126  ใหต้ดัประโยค “บณัฑิตท่ีดีจบมานั้น...”  และใหต้รวจสอบ
การภาษาใหถู้กตอ้ง 

15.  ใหห้นา้ 127 ใหป้รับผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 1-5 ให ้
สามารถท าไดใ้นปี 2553 เป็นตน้ไป 
  16.   ในการเสนอเขา้ท่ีประชุมพิจารณาคร้ังต่อไป  ใหแ้นบขอ้เสนอแนะ 
คณะกรรมการร่างหลกัสูตรและขอ้เสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ อีกคร้ัง  
เพื่อประกอบการพิจารณาหลกัสูตร 
 
วาระที ่ 4.2.3   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
  

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัในหลกัการ  และใหค้ณะแกไ้ขตาม 
ขอ้เสนอแนะ  และส่งหลกัสูตรให้งานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระ    
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1.  ใหป้รับช่ือสาขาวชิาเป็น สาขาวชิาภาษาจีนและการส่ือสาร เพื่อให้ 
เหมือนกบัหลกัสูตรอ่ืนของคณะศิลปศาสตร์ เช่น ภาษาองักฤษและการส่ือสาร ภาษาไทยและการ
ส่ือสาร  ภาษาเวยีดนามและการส่ือสาร เป็นตน้ 
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2. ใหป้รับปรัชญาของหลกัสูตร ตดัค าวา่ “สามารถ”  และระบุใหช้ดัเจนวา่ 

ตอ้งการผลิตบณัฑิตใหมี้สมรรถนะอยา่งไร และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสูตร 
3.   ใหป้รับวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 5 ดา้น 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
4.  ใหป้รับจุดเด่นของหลกัสูตร ใหช้ดัเจนวา่มีความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยั 

ท่ีประเทศจีนอยา่งไรบา้ง และใหศึ้กษาธุรกิจระหวา่งไทยและจีน วา่มีการท าธุรกิจดา้นใดในปัจจุบนั 
เพื่อหาแนวโนม้และสร้างจุดเด่นของหลกัสูตร ในการเตรียมนกัศึกษาใหมี้ความรอบรู้ระหวา่ง
ประเทศมากข้ึน 
  5.  ใหป้รับการใชช่ื้อวชิา หมวดวชิา กลุ่มวชิาใหเ้หมือนกนัทุกหลกัสูตรของ
คณะ/มหาวทิยาลยั เช่น วชิาสารนิพนธ์  การศึกษาอิสระ  วิทยานิพนธ์ เป็นช่ือรายวชิาระดบับณัฑิต 

6.  ใหต้รวจสอบช่ือวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกนั 
7.  ใหป้รับเน้ือหารายวชิาสังคมจีนสมยัใหม่  ไม่ใหมุ้่งเนน้แต่เร่ืองสังคมจีน  

รู้แต่หลกัไวยากรณ์ ภาษา การส่ือสาร แต่ตอ้งใหเ้ขา้ใจในการเปล่ียนแปลงของจีนในสังคมโลก  ทั้งน้ี 
ใหดู้สถานการณ์ปัจจุบนั ให้ทนัสมยัข้ึน และเนน้ใหน้กัศึกษามีความรอบรู้กวา้งๆ  

8.  ใหมี้การส ารวจหรือประเมินหลกัสูตร แลว้น ามาเขียนอธิบายใน 
เหตุผลการขอปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อใหท้ราบถึงเหตุผลในการปรับปรุงอยา่งแทจ้ริง 

9.  ใหต้รวจสอบความพร้อมในดา้นอาคาร สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ควรแสดง 
รายละเอียดใหช้ดัเจน เฉพาะเจาะจง และตรงกบัสาขาวชิาตามความเป็นจริง  

10.  ใหพ้ิจารณาเพิ่มรายวชิาโททางดา้นเกษตร แต่ทั้งน้ีตอ้งประสานกบั     
คณะเกษตรศาสตร์ในการเปิดวชิาโท    

11.  ใหเ้พิ่มรายวชิาเก่ียวกบัการฝึกพูดในชุมชน  
12.  ใหเ้พิ่มรายวชิาฝึกงานในกลุ่มวชิาเอกเลือก  
13.  ในเร่ืองการอบรม SSK  คณะอาจจดัสอบใหน้กัศึกษา โดยก าหนด 

เง่ือนไขในการส าเร็จการศึกษาวา่นกัศึกษาตอ้งมีระดบัขั้นต ่าในการสอบกบัการส าเร็จการศึกษาได ้ 
และใส่ไวใ้นเกณฑป์ระกนัคุณภาพของหลกัสูตร  

14.  ใหต้รวจสอบภาษาท่ีเขียนใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ  
15.  ใหป้รับตวัเลขตารางท่ี  5.1  ปีการศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาควรเป็นปี  

2557 
16.  ใหเ้พิ่มเติมขอ้ความในหนา้ 10 ใตต้ารางท่ี 5.2 การรับนกัศึกษาเขา้  ระบุวา่  

“ระบบปกติ หมายถึง  รับเขา้ศึกษาในระบบโควตา โดยมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี”   “Ad.  หมายถึง  
รับเขา้ศึกษาในระบบ Admission โดยผา่นส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” 

17.  ใหต้รวจสอบช่ือวชิาภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ ในรายวชิา 1415 451   
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ปริทรรศน์การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  ใหส้อดคลอ้งตรงกนัตามศพัทร์าชบณัฑิต 

18.  ใหป้รับลดวชิาโท  โดยเลือกเอาเฉพาะวชิาโทท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสม 
ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริง 

19.  ในเอกสารการวเิคราะห  ์ เชิงปริมาณรายวชิาเฉพาะ    ควรใส่ช่ือวชิา 
ภาษาองักฤษใหค้รบทุกรายวิชา 

20.  ใหย้า้ยรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือกท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรือความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งประเทศ  มาอยูใ่นกลุ่มวชิาเอกบงัคบั เพราะเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งรู้   ตอ้งใชใ้น
ชีวติประจ าวนั   

21.  ใหป้รับช่ือรายวชิา 1415 241 การแปลจีน-ไทย 1 และรายวชิา 1415 341  
การแปลไทย-จีน 1 เป็น การแปลจีน-ไทย  และ การแปลไทย-จีน เน่ืองจากไม่มีรายวชิา  
การแปลจีน-ไทย 2  หรือ การแปลไทย-จีน 2 

22.  ในการจดัทรัพยากรเอกสารวชิาการ ต ารา ควรแสดงเฉพาะหลกัสูตร ไม่ 
ควรรวมกนัทุกหลกัสูตรในคณะ/มหาวทิยาลยั 
  23.  ใหพ้ิจารณาเน้ือหารายวิชาในหลกัสูตรทุกรายวชิา ควรเนน้ในเร่ืองทกัษะ
การเขียน การแปล  ใหมี้ทกัษะมากกวา่น้ี  
  24. ใหป้รับการเขียนการคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา ไม่ตอ้งระบุวา่คดัเลือกวธีิใด 
เพราะการคดัเลือกนกัศึกษาเป็นไปตามประกาศการรับนกัศึกษาในหลกัสูตรแต่ละปีอยูแ่ลว้ 
  25. ในขอ้ท่ี  11 การเขียนการวดัผลการส าเร็จการศึกษา  ใหย้า้ยขอ้ความ 
“เง่ือนไขพิเศษ” ไปไวใ้นขอ้ 10 การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา 
 
วาระที ่ 4.2.4   หลกัสูตรวชิาโทภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
   

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัในหลักการ  และให้คณะแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ  และหลกัสูตรให้งานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระ    
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1.  ใหป้รับปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เน่ืองจากคลา้ยคลึงกบั
หลกัสูตรวชิาเอกมากจนเกินไป  ปรับใหส้อดคลอ้งกบัท่ีเรียนจริง  และตดัขอ้ความ “เนน้ “ และ  
“ อยา่งมีประสิทธิภาพ” ออก 

2.  ใหต้ดัรายวชิารหสัข้ึนตน้ดว้ยหมายเลข 4  ใหเ้หลือแต่รหสัหมายเลข  
2 กบั  3  
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3. ใหป้รับคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา ไม่ใหร้ะบุเกรดเฉล่ียในการรับเขา้ศึกษา 
4.  ใหต้รวจสอบการเขียนภาษาองักฤษใหถู้กตอ้งตามหลกัสากล 
5.  ใหป้รับจ านวนชัว่โมงการบรรยาย จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการ จ านวน 

ชัว่โมง ศึกษาดว้ยตนเอง ตามประกาศของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี เร่ือง เกณฑก์ารนบัจ านวน
ชัว่โมง   
 
วาระที ่ 4.2.5   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาไทยและการส่ือสาร  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัในหลักการ  และให้คณะแก้ไขตาม

ขอ้เสนอแนะ  และส่งหลกัสูตรให้งานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระ    
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1. ใหแ้ยกปรัชญาของหลกัสูตรออกจากวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  และให ้
เพิ่มการท าวจิยั เพื่อใหน้กัศึกษาไดคิ้ดวเิคราะห์ การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและอนาคต 

2.  ใหป้รับหลกัการและเหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่
สาเหตุในการปรับปรุงเกิดจากเหตุผลใด   
  3.  ใหต้รวจสอบการการเขียนภาษาไทยและภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกนั 
  4.  ใหพ้ิจารณาเพิ่มรายวชิาเก่ียวกบั การพูดในท่ีชุมชน  
  5.  ใหพ้ิจารณายา้ยรายวชิา วาทกรรม และรายวชิา การส่ือสารต่างวฒันธรรม
มาอยูใ่นกลุ่มวชิาบงัคบั 
  6.  ใหพ้ิจารณายา้ยรายวชิา ภาษาต่างประเทศในประเทศไทย  มาเป็นวชิาเลือก 
ใหน้กัศึกษาไดเ้ลือกท า Project  
  7.  ในกลุ่มวชิาเอกเลือก ใหจ้ดัรายวชิาเป็นกลุ่มๆ เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ลือก
อยา่งชดัเจน 
  8.  ใหเ้พิ่มรายวชิาเก่ียวกบัการแปลภาษาไทย-ภาษาองักฤษ 
  9.  ใหต้ดัรายวชิา การสอนภาษาไทย ออก 
  10. ใหเ้พิ่มเน้ือหารายวชิาเก่ียวกบัการรับรู้ การเขา้ใจในบริบทของสังคม     
ในทุกรายวชิาของหลกัสูตร  
  11.  ใหป้รับการเขียนการคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา ไม่ตอ้งระบุวา่คดัเลือกวธีิใด 
เพราะการคดัเลือกนกัศึกษาเป็นไปตามประกาศการรับนกัศึกษาในหลกัสูตรแต่ละปีอยูแ่ลว้ 
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12.  ใหป้รับจุดเด่นของหลกัสูตร  ใหช้ดัเจนวา่หลกัสูตรมีความโดดเด่น  

หรือไดเ้ปรียบในดา้นใด  
  13.  ใหเ้ปล่ียนปีท่ีท าการปรับปรุงหลกัสูตร เป็นหลกัสูตรปรับปรุง 2554   
  14. ใหเ้พิ่มเน้ือหารายวชิาเก่ียวกบัทกัษะทุกรายวชิาของหลกัสูตร โดยให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
  15.  ใหป้รับการใชช่ื้อวชิา หมวดวชิา กลุ่มวชิาใหเ้หมือนกนัทุกหลกัสูตรของ
คณะ/มหาวทิยาลยั เช่นวชิา สารนิพนธ์  การศึกษาอิสระ  วิทยานิพนธ์ เป็นช่ือรายวชิาระดบับณัฑิต 

16.  ใหป้รับการเขียนรายวชิาในโครงสร้างหลกัสูตร รายวิชาบงัคบัเลือก        
2 รายวชิาใหน้บัหน่วยกิต  และระบุวา่เป็นรายวชิาบงัคบัใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียน ไม่น ามาคิด
คะแนนเฉล่ียในการส าเร็จการศึกษา มีผลการประเมินเป็น S/U 
  17.  ใหจ้ดัแผนการศึกษาในกลุ่มวชิาเอกบงัคบัดา้นภาษาใหช้ดัเจน 
  18.  ใหป้รับค าอธิบายรายวชิาทุกรายวชิา โดยเรียงเน้ือหาตามเร่ืองท่ีสอน 
เพื่อให้รู้วา่รายวชิาน้ีสอนในเน้ือหาอะไรบา้ง ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มท่ีมหาวทิยาลยัฯก าหนด 
  19.  ใหป้รับรายละเอียดหน่วยกิตในหมวดวชิาบงัคบั กลุ่มวชิาเอกเลือก โดย
ระบุจ านวนหน่วยกิตใหช้ดัเจน   
  20.  ใหต้รวจสอบการใชค้  าศพัทใ์นรายวชิาทุกรายวชิาของหลกัสูตร            
ใหถู้กตอ้งตามศพัทร์าชบณัฑิต     
 
วาระที ่ 4.2.6   หลกัสูตรวชิาโทภาษาไทยและการส่ือสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัในหลักการ  และให้คณะแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ  และหลกัสูตรให้งานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระ    
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

 1.  ใหป้รับปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เน่ืองจากคลา้ยคลึงกบั 
หลกัสูตรวชิาเอกมากจนเกินไป  และตดัค าวา่ “สามารถ” ออก 

2.  ใหป้รับวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร อธิบายใหช้ดัเจนตามแบบการเขียน 
หลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยัฯก าหนด 

3.  ใหป้รับวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ขอ้ 1  ให้ตดัค าวา่ “ประสิทธิภาพ”  อาจ
ใชค้  าวา่ “เหมาะสม” แทน   และในขอ้ 3  ใหแ้ยกเน้ือหาออกเป็นขอ้ 4 
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4.  ใหท้บทวนการเขียนค าอธิบายในรายวชิา การเขียนเชิงวิชาการ แต่

ค าอธิบายเน้ือหารายวชิาเป็นค าวา่ “หลกัการเขียนเชิงวชิาการ”  ใหพ้ิจารณาวา่จะเป็นทฤษฎีหรือทกัษะ
หรือใชค้วบกนั 

5.  ใหย้า้ยรายวชิา การอ่านและการฟัง ไปอยูใ่นหมวดวชิาบงัคบั 
  6.  ใหต้รวจสอบการใชค้  าศพัทท์ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษตามศพัท ์     
ราชบณัฑิต 
  7.  ใหป้รับการเขียนการคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา ไม่ตอ้งระบุวา่คดัเลือกวธีิใด 
เพราะการคดัเลือกนกัศึกษาเป็นไปตามประกาศการรับนกัศึกษาในหลกัสูตรแต่ละปีอยูแ่ลว้ 
 
วาระที ่ 4.2.7   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาเวยีดนามและการส่ือสาร  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัในหลักการ  และให้คณะแก้ไขตาม

ขอ้เสนอแนะ  และหลกัสูตรให้งานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระ    
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1.  ใหป้รับจุดเด่นของหลกัสูตร โดยเนน้ความไดเ้ปรียบในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
เนน้สร้างความรู้ความเขา้ใจในประเทศเพื่อนบา้น  ท่ีส าคญัใหค้  านึงถึงความคุม้ค่าของหลกัสูตร 

2.  ใหป้รับปรัชญาของหลกัสูตร ใหก้ระชบั  และระบุใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการ 
ผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นแบบไหน   และตดัค าวา่ “สามารถ”  ออก 

3.  ใหป้รับวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โดยแยกวตัถุประสงคข์อ้ 2 ออกเป็น    
2 ขอ้ และตดัค าวา่ “รวมทั้ง”  ออก  ส่วนขอ้ 3 ใหเ้ร่ิมท่ี “ตระหนกั” เป็นตน้ไป 

4.  ใหเ้พิ่มเน้ือหารายวชิาเก่ียวกบัทกัษะทุกรายวชิาของหลกัสูตร  
โดยใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

5.  ใหต้รวจสอบช่ือหลกัสูตรภาษาองักฤษใหถู้กตอ้ง 
6.  ใหต้รวจสอบการเขียนแผนการศึกษาทุกรายวชิา  ในแต่ละภาคการศึกษา  

เน่ืองจากเขียนสลบัหน่วยกิต และไม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้างรายวชิา 
7.  ใหป้รับหน่วยกิตจ านวนชัว่โมงในการศึกษาทุกรายวชิา  ใหมี้เน้ือหา 

ปฏิบติัการดว้ย เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัจริง  
8. ใหป้รับการเขียนหวัขอ้อุปกรณ์การเรียนรู้ ส่ือต่างๆ ให้แสดงรายละเอียด 

ใหช้ดัเจน เป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกหลกัสูตรของคณะ 
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9. ใหป้รับการเขียนการคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา ไม่ตอ้งระบุวา่คดัเลือกวธีิใด 

เพราะการคดัเลือกนกัศึกษาเป็นไปตามประกาศการรับนกัศึกษาในหลกัสูตรแต่ละปีอยูแ่ลว้ 
10. ใหป้รับการเขียนการวดัผลการส าเร็จการศึกษา  ส่วนในการลงทะเบียน

เรียนและระยะเวลาการศึกษาไม่ตอ้งระบุจ านวนปี และจ านวนหน่วยกิตท่ีส าเร็จการศึกษา เน่ืองจาก
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 

11. ใหป้รับการใชช่ื้อวชิา หมวดวชิา กลุ่มวชิาใหเ้หมือนกนัทุกหลกัสูตรของ 
คณะ/มหาวทิยาลยั เช่นวชิา สารนิพนธ์  การศึกษาอิสระ  วิทยานิพนธ์ เป็นช่ือรายวชิาระดบับณัฑิต 

12. ใหป้รับตารางแสดงจ านวนการรับเขา้ศึกษา ไม่ตอ้งแยกการรับเขา้ศึกษา 
ในกรณีต่างๆ 
 
วาระที ่ 4.2.8   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเทีย่ว หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2553 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัในหลกัการ  และใหค้ณะแกไ้ขตาม 

ขอ้เสนอแนะ  และส่งหลกัสูตรให้งานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระ
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมติัหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1.  ใหป้รับปรัชญา ควรเนน้ท่ีเป้าหมาย มุ่งเนน้บณัฑิตท่ีมีความรู้ดา้นการ
ท่องเท่ียว ภาษา และวฒันธรรม เพื่อการประกอบอาชีพ 

2.  ใหป้รับการเขียนจุดเด่นของหลกัสูตร  ขอ้ 9.1-9.5  ความคุม้ค่าของ
หลกัสูตร และความเก่ียวขอ้งในวชิาชีพ  ควรอธิบายขยายความใหม้ากกวา่น้ี 

3. ใหเ้พิ่มรายวชิาเก่ียวกบัประวติัการท่องเท่ียวไทย  เพื่อทราบถึงความเป็นมา 
ของการท่องเท่ียวไทย และรายวชิาเก่ียวกบัการท่องเท่ียววิชาชีพเสริมดว้ย 

4.  ควรเพิ่มเน้ือหาท่ีเป็นความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประวติัมคัคุเทศก ์
  5.  ในรายวชิา 1449 492  การศึกษาอิสระเพื่อการท่องเท่ียว  ควรปรับช่ือเป็น 
การศึกษาอิสระ  และใหง้านพฒันาหลกัสูตรก ากบัใหเ้ป็นเหมือนกนัทุกหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัฯ 
  6. ใหป้รับการใชช่ื้อวชิา หมวดวชิา กลุ่มวชิาใหเ้หมือนกนัทุกหลกัสูตรของ
คณะ/มหาวทิยาลยั  ทั้งน้ีใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาฯ  และตดัค าวา่ “ตามความสนใจ” ออก 
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7. ใหท้บทวนการเขียน Curriculum. Mapping  โดยพิจารณาวา่รายวชิาใด 

ควรเป็นรายวชิาท่ีรับผดิชอบหลกั และรับผดิชอบรอง พิจารณาแต่ละรายวชิาวา่ส่งผลต่อนกัศึกษา
อยา่งไรตามหลกัความเป็นจริง 
  8.   ใหพ้ิจารณาจดัรายวชิาในกลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ และกลุ่มวชิาบงัคบั   
ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาฯ มคอ.1 ของสาขาการท่องเท่ียว   

9.  ใหเ้พิ่มช่ืออาจารยผ์ูส้อน ในการสอนรายวชิาภาษาท่ี 2  
  10.  ใหท้บทวนสัดส่วนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรต่อนกัศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรฯ 

11.  ให ้มคอ.2 หนา้ 7  ให้ตดัขอ้ความ การท่องเท่ียวและโรงแรม  
ตดัค าวา่ “และโรงแรม”  ออก 

12  ใหป้รับการเขียนรายวชิา สหกิจศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐาน สหกิจศึกษา 
13. ใหป้รับการเขียนเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา  ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั 

มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2553  หมวดท่ี 6,7,8 
 
วาระที ่ 4.2.9   หลกัสูตรวชิาโทการท่องเทีย่ว หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัในหลักการ  และให้คณะแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ  และส่งหลกัสูตรให้งานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระ    
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1. ใหป้รับปรัชญาของหลกัสูตร ควรเนน้ท่ีเป้าหมาย มุ่งเนน้บณัฑิตใหมี้
ความรู้เพิ่มมากข้ึน  ปรับใหส้อดคลอ้งกบัท่ีเรียนจริง แต่ไม่ตอ้งเนน้เหมือนวชิาเอก 

2.  ใหต้ดัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ขอ้ 1.2.5  ค  าวา่ “อยา่งนอ้ย 2 ภาษา” ออก 
3.  ใหท้บทวนการเขียน Curriculum Mapping  โดยพิจารณาวา่รายวชิาใดควร 

เป็นรายวชิาท่ีรับผดิชอบหลกั และรับผดิชอบรอง พิจารณาแต่ละรายวชิาวา่ส่งผลต่อนกัศึกษาอยา่งไร
ตามหลกัความเป็นจริง 

4.  ใหป้รับค าอธิบายรายวชิา 1449 362 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว ใหต้รงกบั
หลกัสูตรวชิาเอก 
  5.  ใหป้รับคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา เขียนใหล้ะเอียด 
  6.  ใหแ้กไ้ขหนา้ปกหลกัสูตรเขียนใหถู้กตอ้งตามแบบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
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  7.  ใหป้รับการเขียนระยะเวลาการศึกษาในหลกัสูตร โดยระบุใหช้ดัเจน    
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ 
   
วาระที ่ 4.2.10   หลกัสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะการแสดง   

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติในหลักการ  และให้คณะแก้ไข      

ตามขอ้เสนอแนะ  และส่งหลกัสูตรให้งานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ อน่ึง 
ให้คณะพิจารณาทบทวนหลักสูตรว่าจะด าเนินการปรับปรุงหรือปิดหลักสูตรหรือไม่อย่างไร          
โดยสรุป วิเคราะห์ผลความคุม้ค่าของหลกัสูตรทุกด้าน เสนอท่ีประชุมพิจารณาฯ รับทราบ ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 4/2553 วนัท่ี 19  พฤศจิกายน  2553 รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1. ใหป้รับจุดเด่นของหลกัสูตรใหมี้เอกลกัษณ์เฉพาะตวั  ให้แตกต่างจาก 
มหาวทิยาลยัอ่ืนๆ ท่ีเปิดอยู ่ และใหพ้ิจารณาความคุม้ค่าในการเปิดหลกัสูตรทุกดา้น พิจารณาปรับ
วธีิการเพิ่มจ านวนนกัศึกษาในหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตามแผนและคุม้ค่า 
  2.   ใหพ้ิจารณาปรับหลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรวชิาโท จะมีประโยชน์มากกวา่
เปิดเป็นวชิาเอก เน่ืองจากค านึงถึงความคุม้ค่าและภาระงานของอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร 
  3.    ใหป้รับรายละเอียดในหวัขอ้การวิเคราะห์หลกัสูตร เช่น  การประเมินค่า
ใหเ้ป็นระดบั 5  ส่วนการสร้างสรรค ์ใหเ้ป็นระดบั 6 
   
วาระที ่ 4.2.11   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษเป็น 

ภาษาต่างประเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัในหลักการ  และให้คณะแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ  และส่งหลกัสูตรให้งานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระ    
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1.  ใหป้รับปรัชญาของหลกัสูตร ใหก้ระชบั และระบุใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการ 
ผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นแบบไหน    

2.  ใหป้รับขอ้ความในวตัถุประสงคห์ลกัสูตร ตั้งแต่ขอ้ 5.3-5.4  เน่ืองจากมี 
เน้ือหาซ ้ าซอ้นกนั และเนน้เการสร้างทกัษะเชิงพฤติกรรมในหลกัสูตร 
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3.  ใหต้รวจสอบการใชช่ื้อวชิา 1421 700 เตรียมความพร้อมส าหรับครู 

ภาษาองักฤษ  เน่ืองจากช่ือวชิาไม่ตรงโครงสร้างหลกัสูตรหนา้ 13  ใชช่ื้อ ภาษาองักฤษส าหรับ
บณัฑิตศึกษา 

4.  ใหป้รับจ านวนหน่วยกิตรายวชิา และเน้ือหารายวชิา ใหมี้เน้ือหาเก่ียวกบั 
การปฏิบติั ไม่ควรเนน้ทฤษฎีหรือการบรรยายเพียงอยา่งเดียว เพื่อใหน้กัศึกษา เกิดทกัษะการเรียนรู้ 

5.  ใหป้รับวธีิการเขียนประมวลรายวชิา ในหวัขอ้แผนการศึกษาทุกรายวชิา 
ในหลกัสูตร ตามแบบท่ีมหาวทิยาลยัฯ ก าหนด 

6.  ใหป้รับการเขียนแผนการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตรก าหนด เช่น  
แผน ก แบบ ก 1 หรือ แผนก แบบ ก2 เป็นตน้ 

7.  ใหป้รับช่ือรายวชิา  การคน้ควา้อิสระ เป็น การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
8.  ใหแ้กไ้ขต าแหน่งทางวชิาการของ ดร.ประกอบ  วโิรจนกูฎ  เป็น  

ศาสตราจารย ์
9.  ใหป้รับการเขียนคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา ระบุใหช้ดัเจน  โดยเขียน 

ใหส้อดคลอ้งตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั พ.ศ.  2553  หมวดท่ี 2 
  10. ใหป้รับการเขียนการวดัผลการส าเร็จการศึกษา  โดยเขียนใหส้อดคลอ้ง
ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัฯ พ.ศ.  2553  หมวดท่ี 6,7,8 
    
วาระที ่ 4.3  การอนุมัตปิิดหลกัสูตร จ านวน  4  หลกัสูตร 
วาระที ่ 4.3.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษและการส่ือสาร  

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 
 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการปิดหลักสูตร  และให้งาน

พฒันาหลักสูตรฯ เสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และแจ้งส านักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการปิดหลกัสูตรต่อไป  
  
วาระที ่ 4.3.2   ปิดหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเน่ือง) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 

 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการปิดหลักสูตร  และให้งาน

พฒันาหลักสูตรฯ เสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และแจ้งส านักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการปิดหลกัสูตรต่อไป 
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วาระที ่ 4.3.3   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อเน่ือง)  

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 
 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการปิดหลักสูตร  และให้งาน

พฒันาหลักสูตรฯ เสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และแจ้งส านักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการปิดหลกัสูตรต่อไป 
 
วาระที ่ 4.3.4  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์  

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 
 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการปิดหลักสูตร  และให้งาน

พฒันาหลักสูตรฯ เสนอวาระเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และแจ้งส านักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการปิดหลกัสูตรต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
วาระที ่ 5.1  ก าหนดการประชุมคร้ังที ่ 4/2553 วนัที ่ 19  พฤศจิกายน  2553   
 

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณาเล่ือนการประชุมเป็นวนัองัคารท่ี   
16  พฤศจิกายน  2553  ณ  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 
 
วาระที ่ 5.2  แผนการด าเนินงานพจิารณาหลกัสูตร ประจ าปี  2554   
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  เสนอท่ีประชุมพิจารณา
แผนการด าเนินงานหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2554 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
   
  มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ  และให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานหลกัสูตรในปี 2554  ดงัน้ี 

-  ใหทุ้กหลกัสูตรท่ีเสนอพิจารณาในปี 2554 จดัท าหลกัสูตรตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ (TQF) พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีเก่ียวข้อง         
ใหค้รบถว้น สมบูรณ์ 
 
 



 18 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1.  ใหฝ่้ายเลขานุการฯ จดัท าระบบ/ขั้นตอนการเสนอหลกัสูตรของแต่ละคณะ  และแจง้
เวยีนใหท้ราบ เพื่อจกัไดเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัฯ 
 2.  ใหม้หาวทิยาลยัฯ ก าหนดการใชช่ื้อหมวดวชิาหรือกลุ่มวชิาใหเ้หมือนกนัทุกหลกัสูตร 
ทั้งน้ีใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2552 
 3.  ใหม้หาวทิยาลยัฯ พิจารณาหลกัสูตรแต่ละคณะ/สาขาวิชา  วา่ควรเนน้ใหแ้ต่ละ
หลกัสูตรมีทกัษะดา้นใดมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัตามความส าคญั  
 4.  ใหม้หาวทิยาลยัฯ พิจารณาความพร้อมดา้น  อาคาร สถานท่ีเรียนตามสภาพจริง  
 5.  ใหค้ณะท่ีเสนอหลกัสูตรปรับปรุงคร้ังน้ี เป็นหลกัสูตรปรับปรุง 2554   ทั้งน้ี  ใหป้รึกษา
กบังานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามหลกัเกณฑก์ารนบัหลกัสูตรของ สกอ. 
 6.  ใหม้หาวทิยาลยัฯ ตรวจสอบวา่หลกัสูตรใดมีความซ ้ าซอ้นคลา้ยคลึงกนั แลว้ใหมี้การ
ตกลงร่วมกนัวา่คณะใดควรจะจดัการเรียนการสอน    เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาในภายหลงั   
 
ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 
 

 
 
 
 
 
       
              
ฃ 
 
 

.................................................... 
(นางสาวทชักานต   โลมรัตน ) 

นกัวชิาการศึกษา 
ผูจ้ดรายงานการประชุม 

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

กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม  

 

.................................................... 
(ผูช่้วยศาสตราจารย  ดร.อุทิศ  อินทร ประสิทธ์ิ)  

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม  

 


