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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการอนุมัติหลกัสูตรของสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี   

คร้ังที ่ 4/2553  วนัองัคารที ่16 พฤศจิกายน 2553  เวลา 09.30-17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพนัเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ห้อง 1  ช้ัน 6  

อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 
********************* 

 
ผู้ทีม่าประชุม 

1. ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยว์ราวธุ  สุมาวงศ ์ ประธานท่ีประชุม 
2. ศาสตราจารย ์ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    ผูท้รงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.เป่ียมศกัด์ิ  เมนะเศวต   ผูท้รงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ   ผูท้รงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย ์อรุณี  วิริยะจิตรา    ผูท้รงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารยไ์พบูลย ์ ธรรมรัตน์วาสิก   ผูท้รงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.โพยม  วงศภู์วรักษ์   ผูท้รงคุณวุฒิ 
8. รองศาสตราจารยน์ายแพทยป่์วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการ 
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. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อินทิรา  ซาฮีร์   ติดราชการ 
2. นายสนธิ  คชวฒัน์     ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวมินตรา   สาระรักษ ์   วทิยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2. ดร.ชิดหทยั   เพชรช่วย    คณะวทิยาศาสตร์ 
3. นายอดุลยเ์ดช   ไศลบาท   คณะวทิยาศาสตร์ 
4. นายอนุพงษ ์  รัฐิรมย ์    คณะวทิยาศาสตร์ 
5. นางกุลธรา   มหาดิลกรัตน์   คณะวทิยาศาสตร์ 
6. ดร.หทยักาญจน์   วฒันทวีกุล   คณะวทิยาศาสตร์ 
7. นายวรียทุธ   นิลสระคู    คณะวทิยาศาสตร์ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารยบ์รรลือ  คงจนัทร์  คณะนิติศาสตร์ 
9. นายนิติลกัษณ์   แกว้จนัดี   คณะนิติศาสตร์ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั   วงศช์ยัสุวรรณ คณะรัฐศาสตร์ 
11. นางสาวญาเรศ   อคัรพฒันานุกูล  คณะรัฐศาสตร์ 
12. นางสาววภิาวรรณ   ตระกูลสันติรัตน์  คณะรัฐศาสตร์ 

 

เวลา 09.30 น. เปิดการประชุม 
 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานคณะกรรมการ
พิจารณากลัน่กรองการอนุมติัหลกัสูตรของสภามหาวิทยาลยัฯ กล่าวเปิดประชุม และพิจารณาระเบียบ
วาระ  การประชุมตามล าดบั ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 1.  ประธานคณะกรรมการฯ แจง้กรรมการ และแสดงความยนิดีแก่อธิการบดีมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานีคนใหม่   คือ   รองศาสตราจารย ์ดร.นงนิตย ์ ธีระวฒันสุข   
   

 มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ   
    

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม  
วาระที ่ 2.1 รายงานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลกัสูตรของสภามหาวทิยาลยั 
 อุบลราชธานี  คร้ังท่ี  3/2553  วนัท่ี  20  สิงหาคม  2553 
 

 มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม และใหแ้กไ้ขดงัน้ี 
 1.   หนา้ 1   แกไ้ขต าแหน่งทางวชิาการเป็น ศาสตราจารย ์ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ 
 2.   ใหเ้รียงล าดบัรายช่ือกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามต าแหน่งทางวชิาการ 
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ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 
วาระที ่ 3.1 การอนุมัติหลกัสูตร  จ านวน  3  หลกัสูตร  (สืบเน่ืองจากการประชุมฯ  
 คร้ังที ่1/2553 วนัที ่5 กุมภาพนัธ์ 2553 และคร้ังที ่3/2553 วันที ่20 สิงหาคม 2553)  
 3.1.1   หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตรศึกษา  
  หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลกัการ  และให้คณะแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะ  ส่งหลกัสูตรให้งานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ  เสนอวาระ    
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและการรับนักศึกษา แจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 
  1.  หนา้ 14 ขอ้ 2.4 ให้เป็น การน าเสนอ 
  2.  หนา้ 24 ภาษาองักฤษผดิ ควรเป็น 1101 751   752 ไม่มีค  าอธิบาย
รายวชิาภาษาองักฤษ  
  3.  แผนท่ีกระจายความรับผดิชอบ ใหน้ ามาใส่ในหมวดท่ี 4  ขอ้ 3  และให้
มีค าอธิบายทกัษะแต่ละดา้น  ทกัษะใดท่ีไม่ไดท้  า ใหร้ะบุวา่ “ไม่มี”  
  4.  แกไ้ขปกหลกัสูตรเป็น หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 
  5.  หนา้ 3 ขอ้ 7 การเผยแพร่หลกัสูตร ใหแ้กไ้ขเป็น  2557 
  6. รายวชิาในหลกัสูตรท่ีเป็นการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  ใหแ้กไ้ขการกระจาย
ความรับผดิชอบใหม่ โดยแกไ้ขเป็นความรับผดิชอบหลกั  ไม่ควรเป็นความรับผิดชอบรอง 
  7.  หนา้ 14 คุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา ใหร้ะบุตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
  8.  ปรับแผนการรับนกัศึกษา แผน ข  ใหเ้หมาะสมตามนโยบาย
มหาวทิยาลยัฯ ท่ีเนน้การท าวิจยัเป็นหลกั 
    
วาระที ่ 3.1.2  หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครอง  หลกัสูตรปรับปรุง   
  พ.ศ. 2554 
 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ และให้ปรับแก ้       
ตามข้อเสนอแนะ ส่งให้งานพัฒนาหลักสูตร เสนอศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค  และ              
รองศาสตราจารย ์อรุณี  วิริยะจิตรา ตรวจสอบภาษาและรายวิชาในศาสตร์ เสนอวาระเขา้ท่ีประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและการรับนักศึกษา โดยให้งานพัฒนาหลักสูตร
ตรวจสอบใหแ้กไ้ขตามขอ้เสนอแนะของกรรมการดงัน้ี 
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 1.  ตดัวชิาท่ีมีช่ือหรือเน้ือหาท่ีเป็นศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหาร
ศาสตร์ ใหอ้าจารยข์องคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์เป็นผูส้อน หรือถา้คณะมีอาจารยท่ี์
เช่ียวชาญในรายวชิานั้นให้จดัแผนการสอนใหส้อดคลอ้งกนั 
 2.  รายวชิาสัมมนา ใหจ้ดัอยูใ่นหมวดวชิาบงัคบั  
 3.  ปรับลดจ านวนวชิาเลือกและจดักลุ่มหมวดหมู่ เน่ืองจากมีจ านวนมากเกินไป 
 4.  ปรับการเขียนช่ือหลกัสูตรภาษาองักฤษ เป็นอกัษรตวัใหญ่  
 5.  ปรับรูปแบบตารางแสดงแผนการศึกษา หนา้ 26  โดยแยกคอลมัน์วชิาเลือกเสรี
ต่างหาก 
 6.  ปรับวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร หนา้ 8  โดยเพิ่มเน้ือหาการวจิยั  วเิคราะห์  
 7.  ตรวจสอบช่ือวชิา ค  าอธิบายรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหถู้กตอ้ง
ตรงกนั 
 8.  แกไ้ขปรัชญาของหลกัสูตร หนา้ 8 จากค าวา่ “ให”้ เป็น “ยดึมัน่.. ”   
 9.  แกไ้ขแผนการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร ตามแบบฟอร์มท่ี สกอ. ก าหนด 
 10.  หนา้ 10 ขอ้ 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิต หากไม่มีการเทียบเคียง ใหร้ะบุ  
“ไม่มี”  
 11. ปรับลดรายวชิาวชิาเลือกใหเ้หมาะสม โดยวเิคราะห์ความพร้อมทุกดา้นให้
ชดัเจน 
 12. ปรับการเขียนอตัลกัษณ์ หรือจุดเด่นของบณัฑิต เน่ืองจากไม่เช่ือมโยงกบั
หลกัสูตร รายวชิา และกระบวนการเรียนการสอน  
 13.  ปรับการเขียนคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552  
 14.  ตรวจสอบการใชส้ัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายต่างๆ ตามหลกัสากล 
 15.  ปรับการเขียนเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา โดยเขียนตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552  
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วาระที ่ 3.1.3   หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์   
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 
 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ และให้ปรับแก้ตาม
ข้อ เสนอแนะ ส่ งให้ งานพัฒนาหลัก สูตรเสนอ ศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยนาถ   บุนนาค  และ                     
รองศาสตราจารย ์อรุณี  วริิยะจิตรา ตรวจสอบภาษาและรายวิชาในศาสตร์ เสนอวาระเขา้ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและการรับนักศึกษา แจ้งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี   

1. ปรับการเขียนหน่วยกิตวชิาฝึกงาน ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกหลกัสูตร 
ตามรูปแบบท่ีมหาวทิยาลยัฯ ก าหนด  

2. ตรวจสอบช่ือวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษใหถู้กตอ้งตรงกนั 
3. ปรับการเขียนเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552  
 

ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
วาระที ่ 4.1 การอนุมัติปรับปรุงหลกัสูตร  จ านวน  5  หลกัสูตร   
วาระที ่ 4.1.1 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิานิติศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 
 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลกัการ  และให้คณะแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ  ส่งหลกัสูตรให้งานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ  เสนอวาระ    
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและการรับนักศึกษา แจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 
 1.  จดัท า มคอ.2 รายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบท่ี สกอ. ก าหนด 
 2.  ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหถู้กตอ้งตรงกนั และ
ตรวจสอบการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนตามหลกัสากล 
 3.  หนา้ 52 รายวชิา 2102 402  ควรพิจารณาช่ือ/เน้ือหาวา่เป็นวชิาของคณะใด 
แลว้จดัใหน้กัศึกษาไดเ้รียนอยา่งถูกตอ้ง และปรับเน้ือหารายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร 
 4.  ปรับปรัชญาของหลกัสูตร เร่ืองการมีทกัษะดา้นต่างๆ ควรเขียนใหช้ดัเจน 
 5.  ปรับแผนการพฒันาหลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 6.  ปรับปรัชญาของหลกัสูตร โดยเนน้จุดเด่นของหลกัสูตรในเร่ืองการบูรณาการ
ศาสตร์อ่ืนๆ ในหลกัสูตร ให้ชดัเจน  
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 7.  พิจารณาปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ใหเ้หมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  
 8.  เพิ่มรายวชิาภาษาองักฤษ จดัแผนการศึกษาใหน้กัศึกษาไดเ้รียนมากกวา่น้ี    1 
รายวชิา 
 9.  รายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่ควรระบุวา่มีรายวชิาใดบา้ง  เพราะเป็นการ
บงัคบันกัศึกษาตอ้งเรียน  รายวชิาท่ีแสดงในหมวดวชิาเลือกเสรีใหน้ าไปเพิ่มไวใ้นกลุ่มวชิาชีพเลือก 
 10.  ระบุการส่งเสริมการพฒันาต าแหน่งทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ในเล่ม มคอ. 2  
 11. ปรับการใชค้  าน าหนา้นามอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตร อาจารยพ์ิเศษ ใหเ้หมือนกนั 
 12. หมวดท่ี 3  ขอ้ 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ปรับขอ้ความให้
สัมพนัธ์กบัขอ้ 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนขา้มมหาวทิยาลยั 
 13.  หนา้ 4 ขอ้ 8 ให้ระบุอาชีพท่ีสามารถประกอบไดอ้ยา่งแทจ้ริง เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการแนะแนวการศึกษาต่อ 
 
วาระที ่ 4.1.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
 
 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลกัการ  และให้คณะแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ  ส่งหลกัสูตรให้งานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ  เสนอวาระ    
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและการรับนักศึกษา แจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 
 1.  ปรับปรัชญาของหลกัสูตร โดยเพิ่มรายละเอียดเก่ียวกบัภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
 2.  ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหถู้กตอ้งตรงกนั  
 3.  พิจาณาปรับช่ือหรือเน้ือหารายวชิาท่ีมีความซ ้ าซอ้นกบัคณะเภสัชศาสตร์ หรือ
วทิยาศาสตร์  
 3.  ตรวจสอบรหสัวชิาทุกวชิา ไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัรหสัวชิาของคณะอ่ืน  
 4.  ปรับปรัชญาของหลกัสูตร โดยเนน้คุณธรรมจริยธรรม ตามท  ักษะผลการ
เรียนรู้ 5 ดา้น 
 5.  ควรมีการส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหล กสูตรใหมี้ต าแหน่งทางวชิาการมากกวา่น้ี 
 6.  ปร บแผนการพ ฒนาหล กสูตร  โดยระบุกลยทุธ์ในแต่ละห วขอ้ วา่ส่ิงใด
สามารถท าใหอ้าจารยมี์การพ ฒนาการสอน และน กศึกษาควรมีการพ ฒนาในดา้นใดบา้ง 
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 7.  หมวดท่ี 3  ขอ้ 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ปรับขอ้ความให้
สัมพนัธ์กบัขอ้ 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนขา้มมหาวทิยาลยั 
 8.  ตรวจสอบช่ือวชิา ค  าอธิบายรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษใหถู้กตอ้ง
ตรงกนั 
 9. ปรับการเขียนคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
 10.  พิจารณาปรับแผนการรับนกัศึกษา ใหเ้หมาะสมกบัสดัส่วนนกัศึกษาต่อ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 11. ปรับการเขียนเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานีระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
  
วาระที ่ 4.1.3  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 
 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลกัการ  และให้คณะแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ  ส่งหลกัสูตรให้งานพฒันาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ  เสนอวาระ    
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและการรับนักศึกษา แจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแกไ้ขดงัน้ี 
 1.  ปรัชญาของหลกัสูตร โดยเรียงล าดบัตามความส าคญั  
 2.  ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา หนา้ 66-67 เน่ืองจากเน้ือหาใกลเ้คียงกนั
จนเกินไป ไม่ชดัเจน    
 3.  ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหถู้กตอ้งตรงกนั และ
การเขียนภาษาองักฤษตวัเล็กตวัใหญ่ เคร่ืองหมายวรรคตอน 
 4.  ปร บว  ตถุประสงคข์องหล กสูตรใหช้ ดเจน ตอ้งการให้น กศึกษามีคุณล กษณะ
อยา่งไร ไม่ควรเขียนเน้ือหากวา้งจนเกินไป  
 5.  ปรับการเขียนจ านวนหน่วยกิต ใหช้ดัเจน โดยใชค้  าวา่ “ไม่นอ้ยกวา่” หรือ 
“จ านวน” 
 6.  ควรมีการส่งเสริมการเขียนต าราวชิาการหรือผลงานวชิาการหรือเอกสาร
ประกอบการสอนของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 7.  ปรับการเขียนคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานีระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552  หากตอ้งการรับผูส้ าเร็จการศึกษา ปวส. ใหเ้ขียนรายละเอียด
ใหช้ดัเจน รวมถึงการเทียบโอนหน่วยกิต ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
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 8.  พิจารณาปรับลดจ านวนนกัศึกษาต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 9.  ปรับการเขียนเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี พ.ศ. 2552   
 10.  ปรับหนา้การเขียน Curriculum Mapping ใหเ้ป็นแนวขวาง และก าหนดให้
เป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 
 11.  ปรับการเขียนความพร้อมดา้นทรัพยากรการเรียนรู้หนงัสือ ต ารา            ให้
สอดคลอ้งกบัสาขาวชิา 
 12.  ทบทวนจ านวนหน่วยกิต ตามประกาศ เร่ือง เกณฑก์ารนบัหน่วยกิต จ านวน
ชัว่โมง ของมหาวทิยาลยั 
   13.  ทบทวนจ านวนหน่วยกิตรายวชิาโครงงาน  ควรเป็นปฏิบติัไม่ใช่บรรยาย 
 14.  ปรับแผนการศึกษา โดยระบุใหน้กัศึกษาเรียนวชิาภาษาองักฤษ 
นอกเหนือจากวชิาภาษาองักฤษหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปอีก   1 รายวชิา  
 
วาระที ่ 4.1.4   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม   
 หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
 
 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาให้ทบทวนการปรับปรุงหลกัสูตร  ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร หากหลักสูตรใดแยกวิชาเอกเป็นสาขาวิชาจากหลักสูตรเดิม  ให้จดัท าเป็น
หลกัสูตรใหม่ เสนอตามขั้นตอนการขอเปิดหลกัสูตรใหม่เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ 
และเสนอคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ พิจารณาตามล าดบั  
  
วาระที ่ 4.1.5   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  
 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาให้ทบทวนการปรับปรุงหลกัสูตร  ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร หากหลักสูตรใดแยกวิชาเอกเป็นสาขาวิชาจากหลักสูตรเดิม  ให้จดัท าเป็น
หลกัสูตรใหม่ เสนอตามขั้นตอนการขอเปิดหลกัสูตรใหม่เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ 
และเสนอคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัฯ พิจารณาตามล าดบั  
  
วาระที ่ 4.2 การเทียบรายวชิาภาษาองักฤษ ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   
 
 มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ และใหม้หาวทิยาลยัฯ ระบุรายวชิาภาษาองักฤษ
ท่ีสามารถเทียบไดก้บัวชิาภาษาองักฤษ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ใหช้ดัเจน 
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วาระที ่ 4.3   ขออนุมัติปิดหลกัสูตร  จ านวน 1 หลกัสูตร 
วาระที ่ 4.3.1.   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษและการส่ือสาร 
 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.  2548 
 

 มติที่ประชุม  พิจารณาเห็นชอบในหลกัการและให้งานพฒันาหลกัสูตร เสนอ
วาระท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ พิจารณาอนุมติัปิดหลกัสูตร และเสนอส านักงานคณะกรรมการ
พิจารณารับทราบต่อไป ทั้งน้ี เหตุผลในการขออนุมติัปิดหลกัสูตร ให้บอกเหตุผลการขอปิดให้ชดัเจน 
และการน าเสนอสภามหาวิทยาลยัฯ ให้ระบุว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือแนวทางการปิดหลกัสูตร
ของ สกอ. หรือของมหาวทิยาลยัฯ ขอ้ใดบา้ง  
  
ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ   
วาระที ่ 5.1  ก าหนดการประชุมคร้ังที ่ 1/2554  วนัศุกร์ที ่ 21  มกราคม  2554 
  
  มติที่ ป ระชุม    ท่ี ประชุมพิ จารณ าเป็น เล่ือนวันประชุมฯ จากวัน ท่ี                  
21  มกราคม 2554 เป็นวนัองัคารท่ี  25  มกราคม 2554  ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะในการประชุมคร้ังที ่ 4/2553 
1. การเสนอเปิดหรือปรับปรุงหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัฯ ทุกคร้ังใหส่้ง 

แบบ มคอ. 3  ทุกรายวชิาในหลกัสูตรใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 
2. การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ เม่ือจบทา้ย 

ประโยคภาษาองักฤษ  ไม่ตอ้งใส่จุดทา้ยค าอธิบายรายวชิา ตามมาตรฐานสากล  
3. ใหง้านพฒันาหลกัสูตรฯ ปรับขอ้ความในแบบ มคอ. 2-7  ใหต้รงกบัหวัขอ้ท่ี  

สกอ. ก าหนด เพื่อใหทุ้กหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัฯ ใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  และเนน้ย  ้าใหค้ณะท า
ตามแบบ โดยจดัประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตรตามแบบ มคอ. โดยเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือประธานคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ บรรยายและอธิบายรูปแบบการจดัท า
หลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2-7 

4.  การตรวจสอบภาษาไทยและภาษาองักฤษในหลกัสูตร ควรใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
ดา้นภาษา ตรวจภาษาเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

5. ปรับการเขียนหน่วยกิตรายวิชาสัมมนา ทุกหลกัสูตร ใหเ้ป็นมาตรฐาน 
เดียวกนั โดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเป็น 1(1-0-2) ในระดบัปริญญาตรี หรือ 1(1-0-3) ในระดบั
บณัฑิตศึกษา 
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6. ปรับการเขียนหวัขอ้ตารางกระจายผลการเรียนรู้   ใหเ้ป็นแบบเดียวกนั    
ทุกหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 

7. การเสนอหลกัสูตรเขา้ท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัฯ  ใหแ้ต่ละหลกัสูตรจดัท า 
ตารางสรุปการแกไ้ขหลกัสูตรตามขอ้เสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ  พร้อมแบบฟอร์ม
การตรวจสอบหลกัสูตร และบทสรุปการขอเปิดหรือปรับปรุงใหค้รบถว้น 

8. รายวชิาในหลกัสูตรใดท่ีมีช่ือหรือเน้ือหารายวชิาซ ้ าซอ้นกบัคณะอ่ืน 
ให้มหาวิทยาลยัฯ พิจารณาว่าจะให้คณะนั้นๆ จดัการเรียนการสอนเองหรือไม่ หากตอ้งการจดัการ
เรียนการสอนเอง ตอ้งระบุเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจน และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยัฯ พิจารณาตามล าดบั 

9. ใหง้านพ ฒนาหล กสูตรฯ ก าหนดการเขียนงบประมาณในการด าเนินงาน      
ในหล  ักสูตร  ใหเ้ป็นมาตรฐานปรับการ  

10.  การเรียนภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มวชิาภาษา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
เน่ืองจาก สกอ. ไม่ไดร้ะบุวา่ตอ้งเป็นวชิาภาษาองักฤษแต่เพียงอยา่งเดียว ใหเ้ป็นนโยบายของ
มหาวทิยาลยัฯ ในการเพิ่มการเรียนภาษาต่างประเทศอีกภาษาหน่ึงเป็นภาษาท่ี  3  แต่ยงัคงใหเ้รียน
ภาษาองักฤษ  (12 หน่วยกิต)  เหมือนเดิม ส่วนภาษาอ่ืนให้เป็นการเรียนเพิ่มเติมตามความสนใจ        
เพื่อไม่ใหก้ระทบจ านวนหน่วยกิตในหลกัสูตร อาจพิจารณาจดัเป็นวชิาเลือกเสรีเพิ่ม  หรือปรับลด
รายวชิาในหลกัสูตรให้เหมาะสม  
 
ปิดประชุมเวลา   17.00  น. 
 

 
 
 
 
 
       
              
ฃ 

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

น กวชิาการศึกษา 
ผูจ้ดรายงานการประชุม 

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

กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม  

 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม  

 


