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รายงานการประชุมคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองหลักสูตรของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี   
คร้ังที ่  2/2553   วนัศุกร์ที ่30  เมษายน  2553  เวลา 09.30 – 17.00 น. 

ณ   ห้องประชุมพนัเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ห้อง 1  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. รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ   กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.นงนิตย ์ ธีระวฒันสุข  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 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.ประกอบ  วิโรจนกูฏ   กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  ดร.วริษฎา   ศิลาอ่อน     คณะเภสัชศาสตร์ 
 2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.แสวง  วชัระธนกิจ  คณะเภสัชศาสตร์ 
 3.  ดร.กานตต์ะรัตน์   วุฒิเสลา    คณะวทิยาศาสตร์ 
 4.  ดร.สุระ   วุฒิพรหม     คณะวทิยาศาสตร์ 
 5.  นายแกว้   อุดมศิริชาคร    คณะวทิยาศาสตร์ 
 
เร่ิมประชุม  09.30 น.   
 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยว์ราวธุ  สุมาวงศ ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง 
การอนุมติัหลกัสูตรของสภามหาวทิยาลยัฯ กล่าวเปิดการประชุม  และพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่ 1   เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ   
วาระที ่ 1.1  รองศาสตราจารย ์ดร.สถาพร  โภคา ขออนุมติัลาออกจากกรรมการพิจารณากลัน่กรองการ
อนุมติัหลกัสูตรฯ เน่ืองจากมีภาระในต าแหน่งบริหาร และภาระการสอน ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ และ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการทาบทาม ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่นแทน ซ่ึงผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ คร้ังท่ี 3/2553 วนัท่ี   
2 มีนาคม 2553 แลว้ และศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ไดต้อบรับเป็นกรรมการแลว้ ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งจดัท าประกาศแต่งตั้งจากสภามหาวทิยาลยัฯ ตามล าดบั 
   
  มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ   
 
วาระที ่1.2   รายงานขอ้มูลหลกัสูตรท่ีผา่นการพิจารณาจาก คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลกัสูตร
ของสภามหาวทิยาลยัฯ คร้ังท่ี 1/2552 - 1/2553 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
   
  มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ   
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ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม  
วาระที ่ 2.1 รายงานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลกัสูตรของสภามหาวทิยาลยั 

อุบลราชธานี คร้ังท่ี 1/2553 วนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2553 
 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม และใหแ้กไ้ขดงัน้ี 
1.    แกไ้ขนามสกุล ดร.หทยักาญจน์  ทวกีูล เป็น วฒันทวีกุล 
2. วาระท่ี 1.2 แกไ้ขขอ้ความ ส านกันกังาน เป็น  ส านกังาน 
3. วารท่ี 4.1 ขอ้ 3 เพิ่มขอ้ความ  ใหต้รวจสอบช่ือวชิา และค าอธิบายรายวิชา 
4. ขอ้ 7  แกไ้ขค าวา่ เอกภาพจนเกินไป เป็น ให้เป็นลกัษณะเฉพาะเจาะจง  
5. วาระท่ี 4.5 ขอ้ 3 ใหบ้อกรายละเอียดความรับผิดชอบหลกัและความรับผดิชอบรอง 

 
ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง   
วาระท่ี  3.1 การจดัท ามาตรฐานผลการเรียนรู้รายวชิาศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 
มติทีป่ระชุม  รับทราบและใหแ้กไ้ขเสนอสภาฯพิจารณาต่อไป 
1.  ปรัชญาการจดัการเรียนการสอนฯใหต้ดัขอ้ความวา่ “โดยใหศึ้กษารายวชิาต่างๆ จนเกิด

ความซาบซ้ึง สามารถติดตามความกา้วหนา้ในสาขาวชิานั้นไดด้ว้ยตนเอง ”  
2.  ผูส้อนตอ้งสามารถท าให้นกัศึกษามีความเช่ือ ซ่ึงจะให้ผลการเรียนท่ีดี และปรับ  

เน้ือหาแต่ละรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ 5 ดา้น ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552   

3. การพฒันาผลการเรียนรู้จะตอ้งพิจารณาวา่จะประเมินไดอ้ยา่งไร  ควรเขียนใหช้ดัเจนและ
สามารถวดัได ้

4.  ความมีรายวชิาศึกษาทัว่ไปท่ีเนน้การเสริมสร้างความเป็นมนุษย ์หรืออาจสอดแทรกใน
บางรายวชิา 

5. วตัถุประสงค ์ขอ้ 2 ปรับขอ้ความเป็น สามารถคิดและวิเคราะห์ อยา่งมีเหตุผล อยา่งเป็น 
ระบบ มองไปขา้งหนา้และตดัสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

6.  วตัถุประสงคข์อ้ 3 ปรับขอ้ความเป็น มีความสามารถในการส่ือสาร (การฟัง การพูด  
การอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) และการใชค้อมพิวเตอร์ 
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7.  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ตอ้งสามารถวดัได ้ใหท้บทวนอีกคร้ัง และขอ้ 2 แกไ้ขค าผดิ  
“จิตสาธารณะ “ 

8.  ขอ้ 5.3 ตดัค าวา่  การ 
9.  แกไ้ขช่ือภาษาองักฤษผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้นตามกรอบ TQF 
10. ขอ้ 4.1 เพิ่มขอ้ความ  ใหเ้นน้การท างานเป็นทีม 

 
ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
วาระที ่ 4.1 การขออนุมติัปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหาร 

บริการสุขภาพ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2553  สังกดัคณะเภสัชศาสตร์ 
 

มติทีป่ระชุม  พิจารณาอนุมติัในหลกัการ  และใหค้ณะแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และหลกัสูตร 
ใหง้านพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑม์าตรฐานฯ เสนอวาระเขา้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ พิจารณา
อนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป  รายละเอียด           
การแกไ้ขดงัน้ี 

1. ช่ือสาขาวชิา Health Care และรายวชิาไม่สอดคลอ้งกบัช่ือหลกัสูตรควรปรับใหเ้ป็น 
อตัลกัษณ์ของหลกัสูตรไม่ใหค้ลา้ยคลึงหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข ของวทิยาลยั
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

2. ปรับเน้ือหารายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารสาธารณสุข โดยเนน้การป้องกนั  
การรักษา การฟ้ืนฟู  

3. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ควรเพิ่มหวัขอ้คุณธรรมจริยธรรม 
4. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรขอ้ 2 การสร้างความรู้ใหม่ ควรระบุใหช้ดัเจนวา่ใครเป็นคน 

สร้าง นกัศึกษาหรือหลกัสูตร 
5. ปรับช่ือหลกัสูตร รายวชิา ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทยใหส้อดคลอ้งกบัภาษาองักฤษ 
6. ใหป้รับการเขียนหลกัการและเหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร โดยระบุใหช้ดัเจน 

วา่ตอ้งการปรับปรุงอะไรในหลกัสูตร  
7. สาระในการปรับปรุง (สมอ.08) ท่ีบอกวา่ยกเลิก 2 วชิา ควรคงไวไ้ม่ตอ้งตดัออก เพราะ 

เป็นวชิาเลือกท่ีนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนได ้
8. ตรวจสอบการใชช่ื้อวชิา การวจิยัด าเนินการ หรือ การวจิยัด าเนินงาน  
9.  ปรับปรัชญาของหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ TQF  
10.  รายวชิา 1501 777 การคน้ควา้อิสระ ใหพ้ิจารณาปรับเป็น 6 หน่วยกิต  
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11.  ปรับเน้ือหารายวชิาในหลกัสูตรให้เนน้การคิด วิเคราะห์มากกวา่การเรียนในชั้นเรียน 
12.  ตรวจสอบอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ท่ีประจ าอยูใ่นมหาวทิยาลยัฯ ตามความเป็นจริง 
13.  ตรวจสอบภาษาท่ีเขียน ให้เขียนเป็นภาษาดา้นวชิาการ 
14.  จดัการเรียนการสอน หากเป็นภาษาไทยอยา่งเดียว ก็ใหต้ดัและ/หรือภาษาต่างประเทศออก 
15. ปรับตารางการรับนกัศึกษาและคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา ใหแ้สดงในภาพรวมวา่ 

แต่ละปีการศึกษารับนกัศึกษาจ านวนเท่าไหร่ตามแผนการผลิตบณัฑิตท่ีสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมติั 
16. ตรวจสอบรายวชิา 1501 771 สัมมนา ระบุใหช้ดัเจนวา่อยูก่ลุ่มวชิาบงัคบัหรือ 

กลุ่มวชิาเลือก  
17. ปรับเน้ือหารายวชิา 1501 701 หลกัการวจิยัและชีวสถิติ และรายวชิา 1501 720 

 ชีวสถิติประยกุต ์ เน่ืองจากเน้ือหาสอดคลอ้งคลา้ยคลึงกนัหรือซ ้ าซอ้นกนั 
18. วชิา 1501 701 หลกัการวจิยัและชีวสถิติ  ค  าอธิบายรายวชิาควรระบุวิจยัทางดา้นใด 
19. ปรับการวดัผลและการส าเร็จการศึกษาแผน ก2 และแผน ข  ใหส้อดคลอ้งตาม 

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัฯ  
20. ขอ้ 12 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ใหเ้ขียนรายละเอียดตาม 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัฯ 
21. ควรแนบเอกสารขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการร่างหลกัสูตร เพื่อประกอบ 

การพิจารณาเพิ่มเติม 
22. ปรับขอ้ความในตารางหนา้ 17 การมีส่วนร่วมในหลกัสูตร ค าวา่ “ร่วมคุมวิจยั” เป็น  

“ท่ีปรึกษาการวจิยั”  
23. แกไ้ขแผนการศึกษา  รายวชิาเลือก  ควรระบุจ านวนชัว่โมงหน่วยกิตใชช้ดัเจน 

ตามโครงสร้างหลกัสูตร 
24.  ตรวจสอบช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิาภาษาไทยใหส้อดคลอ้งกบัภาษาองักฤษ  

ในรายวชิา 1501 709 ระบบและนโยบายบริการสุขภาพ  รายวชิา 1501 722 ภาวะผูน้ าและพฤติกรรมองคก์ร 
รายวชิา 1501728 การแพทยท์างเลือก และรายวชิา 1501 750 การบริหารทรัพยากรมนุษยด์า้นสาธารณสุข  

25. ใหเ้พิ่มเน้ือหาการไกล่เกล่ียในรายวชิา 1501 753 จิตวทิยาส าหรับผูใ้หบ้ริการทาง 
สุขภาพ  

26. รายวชิา 1501 756  เพิ่มขอ้ความ “ปัจจยัสามทางดา้นระบาดวชิา บุคคล สถานท่ี และ 
ตรวจสอบค าอธิบายภาษาไทยใหส้อดคลอ้งกบัภาษาองักฤษ 

27. รายวชิา 1501 711 สัมมนา 1  ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา ใหเ้ป็นมาตรฐาน 
เดียวกนัทุกหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 

28. ตรวจสอบเกณฑป์ระกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัฯ และใหเ้รียงล าดบัตามความส าคญั 
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วาระที ่ 4.2 การขออนุมติัปรับปรุงหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์   

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  สังกดัคณะเภสัชศาสตร์ 
 

มติทีป่ระชุม   พิจารณาอนุมติัในหลกัการและใหค้ณะแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และส่งให ้
งานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เสนอวาระเขา้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ พิจารณา
อนุมติัหลกัสูตร  และแจง้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป  รายละเอียดการ
แกไ้ขดงัน้ี 

1.  ใหป้รับปรัชญา ความส าคญัและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่ 
ตอ้งการผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะอยา่งไร โดยสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสูตร 

2.  ใหป้รับการเขียนวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ใหส้ามารถวดัและประเมินผลได ้
3.  ใหป้รับคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา แบบ 1.2  ขอ้ 1   “กรณีท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมนอ้ยกวา่  

3.25 แต่ไม่นอ้ยกวา่ 2.75 ตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์การท างานสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งไม่ต ่ากวา่ 2 ปี” ปรับเป็น  
“กรณีท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมนอ้ยกวา่ 3.25 แต่ไม่นอ้ยกวา่ 2.75 ตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์การท างานสาขาวชิา
ท่ีเก่ียวขอ้งไม่ต ่ากวา่ 2 ปี และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการคณะ” 
  4.  ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยใหส้อดคลอ้งกบัภาษาองักฤษในรายวชิา  
1503 702 หวัขอ้พิเศษในการศึกษาวจิยั  รายวชิา 1503 803 การทดสอบทางพิษวทิยา  รายวชิา  1503 809 
วทิยาการเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ  และรายวชิา 1503 811 สารลดแรงตึงผวิและเทคโนโลยี
อิมลัชัน่  

5.  ใหเ้พิ่มทกัษะการปฏิบติัการในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ฯ เน่ืองจากในหลกัสูตรมีรายวชิาเชิงปฏิบติัการในหมวดวชิาเฉพาะ  

6. ปรับการเขียนโครงสร้างหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ พ.ศ. 2548 และกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2552  

7.  หนา้ 64 ตดัค าวา่ แบบ มคอ.4 แบบ มคอ.6  เน่ืองจากไม่มีรายวชิาฝึกงาน  
8. ปรับจ านวนรับนกัศึกษาตามแผนท่ีเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมติั 

 
วาระที ่ 4.2 การขออนุมติัปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตรศึกษา   

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  สังกดัคณะวทิยาศาสตร์ 
 

มติทีป่ระชุม    พิจารณาอนุมติัในหลกัการ  และใหค้ณะแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และ 
ส่งหลกัสูตรใหง้านพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑม์าตรฐานฯ เสนอวาระเขา้ท่ีประชุมสภา 
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มหาวิทยาลยัฯ พิจารณาอนุมติัหลกัสูตร และแจง้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
ต่อไป  รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 

1.  ใหป้รับขอ้ความปรัชญา ความส าคญัและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรโดยระบุใหช้ดัเจน 
วา่ตอ้งการผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะอยา่งไร และเพิ่มวตัถุประสงค ์โดยเนน้บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
หลกัสูตรแลว้บณัฑิตจะการท าวจิยัในชั้นเรียนไดเ้พื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

2.  ใหป้รับแผนการจดัการศึกษา วทิยานิพนธ์  12 หน่วยกิต  ใหเ้รียนมากกวา่ 8 สัปดาห์ 
  3.  รายวชิา 1107 751 กิจกรรมวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาผูเ้รียน  ควรมีเน้ือหาเก่ียวกบักิจกรรม 
วา่กิจกรรมมีอะไรบา้ง 

4.  ตรวจสอบช่ือรายวชิา ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทยใหส้อดคลอ้งกบัภาษาองักฤษ  
ในรายวชิา 1107 753 ความเขา้ใจวทิยาศาสตร์ส าหรับครู  รายวชิา 1107 754  การจดัการเรียนรู้ดว้ยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และรายวชิา 1102 772  การเช่ือมโยงเคมีกบัชีวิตและปรากฏการณ์
ประจ าวนั 

5.  ตรวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษใหเ้ขียนตามแบบวลี  
เป็นหวัขอ้ และใหต้ดัค าวา่  เช่น  ไดแ้ก่  

6. ปรับการเขียนเน้ือหาค าอธิบายรายวชิา 1101 762  รายวชิา 1101 763  รายวชิา  
1101 764   ระบุใหช้ดัเจนวา่ตอ้งด าเนินการอยา่งไร  

7. หนา้ 59  ขอ้ 5 ขอ้ก าหนดในการท าวจิยัของแผน ข  หวัขอ้การท าการคน้ควา้อิสระ 
ไม่ควรระบุวา่นกัศึกษาสามารถเลือกงานวิจยัท่ีคนอ่ืนเคยท ามาก่อน   

8. Curriculum  Mapping ใหใ้ส่เคร่ืองหมายท่ีเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบหลกัและความ 
รับผดิชอบรองทุกรายวชิา 

9. แผนพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรควรมีการพฒันาหลกัสูตรดว้ยวา่มีกลยทุธ์ ตวัช้ีวดัอะไร  
และอุปกรณ์ในการเรียนการสอนท าอยา่งไรให้เพียงพอและพอใชใ้นอนาคต 

10. เม่ือส้ินประโยคภาษาองักฤษใหใ้ส่จุด . และตดัเคร่ืองหมาย ,  ในค าอธิบายภาษาไทย 
11. หมวดวชิาเอก แต่ละกระบวนวชิาควรคลา้ยคลึงกนัเช่น เคมีร่วมสมยั ชีวร่วมสมยั  

จุลชีวร่วมสมยั 
12. ใหป้รับการเขียนหวัขอ้การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา โดยเขียนใหส้อดคลอ้งกบั 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 
13.  ใหพ้ิจารณาปรับช่ือวชิา ค าอธิบายรายวชิา 1101 777 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชระดบั 

โรงเรียน  ไม่ควรใชค้  าวา่ ระดบัโรงเรียน  
14.  ใหป้รับการเขียนแผนการศึกษา ทั้ง 2 แผน  ควรระบุหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 

ใหช้ดัเจน 
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ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ   
วาระที่ 5.1 การปิดหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรผสมผสาน หลกัสูตรใหม่ 2544 

 
มติทีป่ระชุม    พิจารณาเห็นชอบในหลกัการและใหง้านพฒันาหลกัสูตร เสนอวาระท่ีประชุม 

สภามหาวทิยาลยัฯ พิจารณาอนุมติัปิดหลกัสูตร และเสนอส านกังานคณะกรรมการพิจารณารับทราบต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ใหฝ่้ายเลขานุการฯ รวบรวมวารสารวชิาการ ระดบับณัฑิตศึกษา ของมหาวทิยาลยั  
วา่ปัจจุบนัมีวารสารทางวชิาท่ีไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพห์รือเผยแพร่เพียงพอหรือไม่ ลงไดปี้ละก่ีเร่ือง   
ปีละก่ีคน  และมีผลกระทบต่อนกัศึกษาหรือไม่อยา่งไร   หากมีปัญหาใหแ้จง้ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อหารือเร่ืองการยอมรับใหตี้พิมพห์รือเผยแพร่วารสารของนกัศึกษามหาวทิยาลยัฯ 

2.  การประชุมคร้ังท่ี 3/2553  เล่ือนการประชุมจากเดิมวนัศุกร์ท่ี  20  สิงหาคม  2553  
เป็นวนัพฤหสับดีท่ี  26 สิงหาคม  2553  ณ อาคารส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
 
ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 
 
 
       
              
ฃ 
 

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

นกัวชิาการศึกษา 
ผูจ้ดรายงานการประชุม 

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

กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม  

 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม  

 


