
 
 
 

 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที่  1/2554  วันที่ 25 มกราคม  2554  เวลา 09.30 - 17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ห้อง 1  ชั้น 6  

อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 
---------------------------------- 

 
ผู้ที่มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานที่ประชุม 
2. รองศาสตราจารย์ อรุณี  วิริยะจิตรา    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นายสนธิ  คชวัฒน ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข   อธิการบดี กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ  จิตรังษี    ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
13. นางภูษณิศา  นวลสกุล   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์   นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค    ผู้ทรงคณุวุฒิ ติดราชการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ   ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ฉัตรภูมิ   วิรัตนจันทร ์     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. นางสาวสุภาภรณ์   บุญงาม     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3. นายสรพจน์   เสวนคุณากร     คณะศิลปศาสตร์ 
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เวลา 09.30 น. เปิดการประชุม 
 

ศาสตราจารย์ (คลินิกเกียรติคุณ) นายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดประชุม และพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.  ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้  
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
วาระท่ี  2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
 อุบลราชธานี  ครั้งที่  4/2553  วันที่  16  พฤศจิกายน  2553 
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม และให้แก้ไขดังนี้ 

1. แก้ไขหน้า 2 ผู้เข้าร่วมประชุม ล าดับที่ 10 แก้จาก ราง  เป็น รอง 
 2. แก้ไขหน้า 3 วาระที่ 3.1  ปรับข้อความจาก หลักสูตรปรับปรุงเป็นหลักสูตรใหม่ 
 3. แก้ไขมติการประชุม จาก พิจารณาอนุมัติในหลักการ  เป็น พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลักการ 
 4. แก้ไขหน้า 8 ข้อ 14  เพ่ิมข้อความ  หัวข้อการปรับแผนการศึกษา เป็น“ให้เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ นอกเหนือไปจากวิชาศึกษาทั่วไป...” 
 5. แก้ไขข้อความหน้า 7 วาระที่ 4.2  การเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไปให้
คณะระบุชื่อวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบได้กับวิชาภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้ชัดเจน” 
 6. ตัดค าว่า “ให้” ทุกประโยค  
  7. แก้ไขข้อความหน้า 9 ข้อเสนอแนะข้อ 5 เป็น “ปรับการเขียนหน่วยกิตรายวิชาสัมมนา ทุก
หลักสูตร ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยระบจุ านวนหน่วยกิตบรรยาย 1 หน่วยกิต 

8. แก้ไขข้อความหน้า 10 ข้อ 10 เป็น “...สกอ. ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นวิชาภาษาอังกฤษแต่เพียง
อย่างเดียว ให้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการเพ่ิมการเรียนภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาที่ 3  แต่
ยังคงให้เรียนภาษาอังกฤษ  (12 หน่วยกิต)  เหมือนเดิม ส่วนภาษาอ่ืนให้เป็นการเรียนเพ่ิมเติมตามความสนใจ ใน
หมวดวิชาเลือกหรือวิชาเลือกเสรี เพ่ือไม่ให้กระทบกับจ านวนหน่วยกิต.... ”  

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี  3.1 การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร  จ านวน  1  หลักสูตร  (สืบเนื่องจากการประชุมฯ  
 ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 20 สิงหาคม  2553)  
 3.1.1   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ปิดหลักสูตร และให้คณะเปิดเป็นหลักสูตรวิชาโท
ศิลปะการแสดง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาจ านวน 27 คน ให้ใช้หลักสูตร
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เดิม จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ให้คณะเทียบรายวิชาให้นักศึกษาในกลุ่มให้ครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่สามารถส าเร็จการศึกษาได้  ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือรับผิดชอบหลักสูตรอาจ
กระจายให้สอนหลักสูตรวิชาโท การเปิดหลักสูตรวิชาโทใหม่ ให้จัดท าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาตามล าดับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1 การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร  จ านวน  2  หลักสูตร   
 4.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ  และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่ง
หลักสูตรให้งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ  ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป  รายละเอียดการ
แก้ไขดังนี ้

1. พิจารณาปรับแผนการศึกษา การเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร ไม่ให้ระบุชื่อวิชาให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ควรให้นักศึกษาไดเ้ลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ  

2. แก้ไขข้อความโดยเขียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  คือ แผน ก แบบ ก 1 หรือ 
แผนก แบบ ก2 

3. การประเมินหลักสูตรให้ใช้ผลการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
และบัณฑิตปัจจุบัน   

4. ปรับปรัชญาของหลักสูตร เน้นการมีทักษะด้านต่างๆ ควรเขียนให้กระชับและชัดเจนว่า 
ต้องการให้นักศึกษามีคุณลักษณะ คุณสมบัติอย่างไร  

5. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษา โดยให้แผน ก แบบ ก2 ให้รับมากกว่า แผน ก แบบ ก1  
6. รายวิชาวิจัยส าหรับแผน ก แบบ ก1 แต่ละกลุ่มสาขา ควรมีการแยกแผนการศึกษาให้ชัดเจน 

เพ่ือให้นักศึกษารู้ว่าต้องท าวิจัยในด้านใดตามกลุ่มสาขาที่ศึกษา และจัดรายวิชาพ้ืนฐานให้นักศึกษาได้เรียน  เช่น วิชา
สัมมนา  

7. แผนที่กระจายความรับผิดชอบ วิชาที่มีปฏิบัติการ ให้เพิ่มทักษะด้านที่ 6 ด้านทักษะการปฏิบัติ 
8. ตรวจสอบเกณฑ์ประกันคุณภาพ หน้า 78 ข้อ 13-14 จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา/ตกออก  ควร

มีการระบุค่าเป้าหมาย เป็นร้อยละ   
9. ตรวจสอบชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องสอดคล้องกันและใช้

เครื่องหมายวรรคตอน 
10. เหตุผลในการขอปรับหลักสูตรและรายวิชา ควรมีการใช้เหตุผลในการใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน

ด้วย 
11. แก้ไขเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ปรับข้อความให้สอดคล้องตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
12. ให้แนบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ทีม่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ท้ายภาคผนวก 
13. การเตรียมบัณฑิตตามกรอบอาเซียนให้ระบุในหลักสูตร ให้เป็นรูปธรรมและชัดเจน และควร

ให้มีวิจัยเกี่ยวกับลุ่มน้ าโขง  
14. แก้ไขจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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15. แก้ไขจ านวนหน่วยกิตวิชาศึกษาด้วยตนเองตามเกณฑ์การนับหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา 4 เท่า) 

16. การแสดงจ านวนรายชื่อหนังสือ ควรแยกเฉพาะสาขาเกี่ยวข้องตามความเป็นจริง 
17. ปรับหน่วยกิตรายวิชาสัมมนา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยให้ระบุจ านวนหน่วยกิตบรรยาย 

1 หน่วยกิต 
18. หน้า 76 ข้อ 5.2 การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษา มีเกณฑ์หรือไม่ ถ้ามีให้ระบุให้ชัดเจน

และแนบท้ายเกณฑ์ท้ายภาคผนวก 
 
 
 4.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ  และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  ส่ง
หลักสูตรให้งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ  ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป  รายละเอียดการ
แก้ไขดังนี ้
 1. แก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 1 และ 4  ให้ใช้ค าว่า “..มีความสามารถระดับสูง..”และเรียงล าดับ
ความส าคัญใหม ่ 
 2. ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ต้องระบุให้ชัดเจนว่าผลการเรียนดี หมายถึง ต้องได้ค่าคะแนน 
3.5 หรือได้เกียรตินิยม  
 3. ปรับสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นตามตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  
 4. ปรับหัวข้อการประเมินผลการสอน  ให้ปรับปรุงตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 5. ตรวจสอบเกณฑ์ประกันคุณภาพ หน้า 78 ข้อ 13-14 จ านวนที่ส าเร็จการศึกษา/ตกออก  
ควรมีการระบุค่าเป้าหมาย เป็นร้อยละ   
 6. แก้ไขเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ปรับข้อความให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 

7. แก้ไขจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 8. แก้ไขจ านวนหน่วยกิตวิชาศึกษาด้วยตนเอง ตามเกณฑ์การนับหน่วยกิตท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา 4 เท่า) 
 9. การแสดงจ านวนรายชื่อหนังสือ ควรแยกเฉพาะสาขาเกี่ยวข้องตามความเป็นจริง 
 10. หน้า 76 ข้อ 5.2 การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษา มีเกณฑ์หรือไม่ ถ้ามีให้ระบุให้ชัดเจน
และแนบท้ายเกณฑ์ท้ายภาคผนวก 
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วาระท่ี  4.2 ขออนุมัติปิดหลักสูตรจ านวน 1 หลักสูตร 
 4.2.1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2548 
 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการให้ปิดหลักสูตรโดยปิดการรับนักศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป และให้เสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
อนุมัติปิดหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป   

 
วาระท่ี  4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตร 
  ของสภามหาวิทยาลัย ปี 2554-2556 
  
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   
วาระท่ี  5.1 ก าหนดการประชุมครั้งที่  2/2554  วันที่  18  มีนาคม  2554 
 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ   
 
วาระท่ี  5.2   การแก้ไขรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 
 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้แก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ             
ส่งแบบ มคอ.3 ให้งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขรหัสวิชา ค าอธิบายรายวิชา และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป  
รายละเอียดการแก้ไขดังนี ้

1. แก้ไขรูปแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ตามแบบที่ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

2. ปรับการเขียนเอกสารอ้างอิงในรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) 
3. รายวิชาที่มีปฏิบัติการ ให้เพิ่มทักษะที่ 6 ด้านทักษะการปฏิบัติ 
4. เพ่ิมให้รายละเอียด จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชาให้ชัดเจน 
5. ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้สอดคล้องตรงกับภาษาอังกฤษ  
6. การเว้นวรรค ถ้าเป็นวลีหรือหั วข้อเดียวกัน การขยายข้อความให้เว้นวรรค               

1 ตัวอักษร หากเป็นวลีหรือหัวข้อใหม่ให้เว้นวรรค 2 ตัวอักษร 
 
 
วาระท่ี  5.3 แนวทางการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหลังการอนุมัติหลักสูตร 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.   การเทียบรายวิชา ควรพิจารณาตามเกณฑ์การเทียบโอนของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีตารางการเทียบรายวิชาที่ชัดเจน มีอาจารย์ผู้สอนรับรองรายวิชา 

2.  การเปลี่ยนเนื้อหารายวิชาหรือเงื่อนไข ให้มีแบบ มคอ.3 แนบประกอบการ 
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พิจารณาด้วยทุกครั้ง 
 3.  รายวิชาที่เปิดสอนของแต่ละหลักสูตร ไม่ควรเน้นเฉพาะวิชาการ ควรเน้นในเรื่องเรียนรู้
ปฏิบัติจริง แผนการสอนต้องระบุหัวข้อการสอนให้ชัดเจน  
 4.  ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอีกชุด ก่อนเสนอวาระเข้าคกก.กลั่นกรอง 
 5.  ให้ทุกหลักสูตรจัดท าแบบ มคอ.3 เสร็จก่อน 1 ภาคการศึกษา 
 6.  ให้เชิญประธานหลักสูตรที่มีประสบการณ์ช่วยพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ 
 7.  ให้คณะเสนอแผนว่าจะปรับปรุงหลักสูตรครั้งใดได้บ้าง  
 

วาระท่ี  5.4   ภาระหน้าที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ 2554-2556 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาปรับชื่อและก าหนดภาระหน้าที่ใหม่  และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะการประชุมครั้งที่  1/2554  ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้มีการแจ้งมติที่ประชุมให้ทุกคณะทราบ      อาจใช้กลไกของ
คณะกรรมการวิชาการให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะด าเนินการและให้รวบรวมมติ เพื่อปรับปรุง
ข้อเสนอแนะเป็นปัจจุบัน 
 2.  ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมข้อมูลสรุปหลักสูตรที่เสนอและมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ให้น าเข้าวาระ
สืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป และให้ตรวจสอบว่ามีการแก้ไขหรือไม่อย่างไร 
 3.  ให้มีคณะกรรมการตรวจกรองหลักสูตร ที่คณะได้แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก่อน
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  

4.  ในเรื่องกรอบอาเซียน ให้แจ้งคณะทราบ เพ่ือรู้และเข้าใจถึงความส าคัญ  อาจเป็นแนวปฏิบัติ หรือเสนอ
นโยบายต่อสภาฯ และควรมีการบรรจุรายวิชาที่เก่ียวกับอาเซียนในทุกหลักสูตร 
 5. ให้มหาวิทยาลัยฯ จัดท ารูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุก
หลักสูตร 
 6. ให้มหาวิทยาลัยฯ จัดท ารูปแบบการเขียนบรรณานุกรม ผลงานทางวิชาการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 7.  การระบุตัวเลขบัตรประจ าตัวประชาชนอาจารย์ของประจ าหลักสูตร  ให้ระบุเฉพาะในเล่มหลักสูตรที่ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. ให้มหาวิทยาลัยฯ จัดท ารูปแบบ มคอ. 2 แยกเป็นศาสตร์วิชา  ให้ทุกหลักสูตรน าไปใช้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 9. คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ต้องมี
ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาตินับย้อนหลัง 3-5 ปี  หากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์
ดังกล่าว ให้แจ้งที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป  
 10. หลักสูตรใหม่ที่จะเปิด ให้ท าการวิเคราะห์ ความส าคัญ ความคุ้มค่า ความต้องการให้ชัดเจน 
 11.  ในการปิดหลักสูตรต้องระบุเหตุผลการขาดอาจารย์ในหลักสูตร โดยระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าท าไมถึงขาด
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในช่วงปีที่ผ่านมา   
 12.  ในแบบ มคอ.3 สิ่งส าคัญที่สุดที่ควรเน้นย้ า คือวัตถุประสงค์และหัวข้อที่สอน ต้องระบุให้ สามารถ
ประเมินได ้  
 13.  ให้มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบแบบมคอ.3 อย่างละเอียดก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ  
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 14.  ให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการฝึกเขียนแบบ มคอ.3  โดยเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการคณะ กับ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจะได้ช่วยตรวจสอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ  ให้มี
แบบตรวจสอบแต่ละหัวข้อ เพ่ือให้หัวข้อสอดคล้องกับรูปแบบที่ก าหนด  
  
ปิดประชุมเวลา   17.00  น. 
 
 
 
 
 
 
       
              
ฃ 
 

.................................................... 
(นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์) 

นักวิชาการศึกษา 
ผู้จดรายงานการประชุม 

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

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

.................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์)  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


