
      
 
 

 
 
 
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
คร้ังที่  3/2554 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30-17.00 น. 

ณ  หอ้งประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ห้อง 1  ชั้น 6  
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

-------------------------------- 
 

กรรมการที่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์คลนิิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์  ประธานที่ประชุม 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปยินาถ  บนุนาค    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ อรุณี  วิริยะจิตรา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทจิรา  เอ่ียมมยุรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข    อธิการบดี  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทริา  ซาฮีร์    คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพนิิจธรรม   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ ์   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

กรรมการและเลขานุการ 
13. นางภูษณิศา  นวลสกลุ      นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน ์     นักวิชาการศึกษา  

         ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการทีไ่ม่มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ    ติดราชการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร   ติดราชการ 
 3. นายสนธิ  คชวฒัน์      ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายชนะบูรณ ์ อินทรพันธุ ์  คณะรัฐศาสตร ์
ผู้แทนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น 

2.  นายประภัสสร  เธียรปัญญา  คณะรัฐศาสตร ์
ผู้แทนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครอง 

3. ดร.ทรงอ านาจ  พงษ์สมบูรณ ์  คณะวิทยาศาสตร ์ 
ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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4. ดร.จิตกร  ผลโยญ   คณะวิทยาศาสตร ์ 
ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์

5. ดร.วงกต  ศรีอุไร   คณะวิทยาศาสตร ์ 
ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. นายอนุพงษ์  รัฐภิรมย ์   คณะวิทยาศาสตร ์ 
ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.  ดร.นิภาวรรณ  พองพรหม  คณะวิทยาศาสตร ์ 
ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 

 
เวลา 09.30 น. เปิดการประชุม 
 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดประชุม และพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
วาระที่  1.1 การปิดหลักสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553   
 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่  1.2 ผลการด าเนินงานตามมติทีป่ระชุมฯ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 18 มีนาคม 2554 
 มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
วาระที่  2.1 รายงานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
 อุบลราชธานี คร้ังที่ 2/2554 วันที่ 18 มีนาคม 2554 
 มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุม และให้แก้ไขรายละเอียดดังนี ้
 1.  หน้า 4 ข้อ 8 แก้ไขเป็น Seminar 

2.  หน้า 6 หมวด 3 ข้อ 10 แก้ไขเป็น กรรมการ 
3.  หน้า 6 หมวด 3 ข้อ 3 ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
4.  หน้า 10 และ 11 หมวดที่ 3 ข้อ 3 แก้ไขเป็น “..ให้พิจารณาเพิ่มรายวิชาแคลคลูัส”  
5.  หน้า 13 เปลี่ยนวาระที่ 5.2 เป็นวาระที่ 4.3.2 
6.  หน้า 13 เพิ่มข้อความเติม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7.  หน้า 13 ข้อ 6 ตัดข้อความ “สกอ.ก าหนดเป็น 2 หน่วยกิต” 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่  3.1 การปรับปรุงหลกัสูตร  จ านวน  2  หลักสูตร 
   3.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ส่งหลักสูตรให้งาน
พัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
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มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

หมวดที่ 1 
 1.  หน้า 1 แก้ชื่อปริญญาเป็น Biotechnology  
 2.  หน้า 1 ข้อ 5.2 แก้ไข เป็นจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 3.  หน้า 1 ข้อ 6.2 แก้ไขเป็น เร่ิมใช้หลักสูตรภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 
 4.  หน้า 4 ข้อ 6.3 แก้ไขเป็น การประชุมคร้ังที่ 3/2554 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 
 5.  หน้า 7 ข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนฯ ให้ระบุความสัมพันธ์ด้านอ่ืนๆ เช่น การใช้
เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 หมวดที่ 2 
 1. หน้า 8 ข้อ 1 ให้แยกเป็น 3 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร 1.3 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2. หน้า 8 ปรัชญาของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรเน้นความเป็นเทคโนโลยีชีวภาพ
เฉพาะด้านให้ชัดเจน และสร้างความได้เปรียบในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 3. หน้า 8 ข้อ 2.1 ตัดข้อความ“ปรับจ านวนรบัเข้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และผู้ใชบ้ัณฑิต” 
 4. หน้า 9 ข้อ 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ระบุให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  
 5. หน้า 9 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้ปรับข้อคามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 และตัดข้อความ “ผู้สมัครที่อยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่กล่าวมานี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครได้ตามดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” 
 6. หน้า 11 ข้อ 3.1.1 ตัดค าว่า “ไม่น้อยกว่า” 
 7. หน้า 12 วิชา 1101 902 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ไม่ใช่การปฏิบัติ เนื่องจากเป็นเรื่องของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจ  
 8. ให้ตัดรายวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพในแผนการศึกษา โดยระบุกระบวนการ ท าสัมมนาใน
ค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจน  
 9.ปรับแบบอักษรเป็น TH SarabunPSK เพื่อเป็นรูปแบบเดียวกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

หมวดที่ 3 
 1. ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวชิาภาษา ไทยและภาษาอังกฤษทุกรายวิชาและการใช้เคร่ืองหมาย
วรรคตอนให้ถูกต้องตามหลักสากล   
 2. หน้า 15 ตารางอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ให้ระบุภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนปีปัจจบุัน   
 3. หน้า 20 ข้อ 5.1 การตีพิมพ์วารสารวิชาการ ให้ระบุตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด และตัดข้อความ“..และอยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ.ยอมรับ” 
  4. หน้า 25 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบฯ ให้ใส่หัวข้อย่อยทักษะด้านต่างๆ ให้
ครบถ้วน  
 หมวดที่ 4 
 1. หน้า 26 ข้อ 4 แก้ไขข้อความเป็น “...และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้” 
  2. หน้า 27 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ให้ก าหนดกระบวนการ วิธีการ และแผนการ
ด าเนินงานต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

หมวดที่ 5 
1.หน้า 27 ปรับรูปแบบการเขียนตัวเลขหัวข้อย่อยทุกหมวด  
2.หน้า 29 ความพร้อมด้านหนังสือ ให้ระบุเป็นจ านวนหนงัสือ ต าราปปีัจจุบนัเฉพาะสาขาวิชา  
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3.หน้า 31 แก้ไขข้อความเป็น “กล้องถ่ายภาพอิเล็กตรอน” 
4. หน้า 32 เพิ่มการรับ อ.ใหม่และการบริหาร 
5. หน้า 33 ข้อ 6 ความต้องการของตลาดแรงงาน ให้เพิ่มข้อความตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  
6. หน้า 33 ข้อ 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้ระบุแหล่งที่มา ถ้าไม่มีให้ระบุไม่ม ี
7. หน้า 34 ปรับข้อความในตารางตัวบ่งชี้และเป้าหมายให้ถูกต้องตามรูปแบบที่  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (5 ปี) ข้อ 11,12 แก้ไขค่าเฉลี่ยจาก 3.5 เป็น 3.51 ข้อ 13,14  ระบุเป็นค่าร้อยละ 
และตัดการด าเนินงานปีที่ 1 เพราะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ภาคผนวก 
 1. ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ให้ระบุปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา ให้เป็นรูปแบบ
เดียวกนั  

 
 3.1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้คณะทบทวนการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากมีมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2552  วันที่ 28  มีนาคม  2552 พิจารณาให้ชะลอการรับนักศึกษารุ่นที่ 4 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  จึงขอให้คณะพิจารณารายละเอียดความร่วมมือฯ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรอาจพัฒนาเป็น
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้คณะรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
เร่ืองการรับนักศึกษาและการท าความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่  4.1 การปรับปรุงหลกัสูตร  จ านวน  4  หลักสูตร   
 4.1.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการปกครอง  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ส่งหลักสูตรให้      
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

 แบบสมอ.8  
1. ให้ระบุการจัดการเรียนการสอนวันเสาร-์อาทิตย์ ในเหตุผลสาระการปรับปรุง  
2. แบบ สมอ.08 หน้า 43 ข้อ 13 และข้อ 14 ให้ระบุจ านวนบัณฑติที่คาดว่าจะ 

ส าเร็จการศึกษา 
 หมวดที่ 1 

1. หน้า 1 ข้อ 4 แก้ไขเป็น แผน ก แบบ ก2 และเพิ่มข้อความ “ไมน่้อยกว่า  
36 หน่วยกิต” 
 2.   หน้า 3 คุณวุฒิอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ระบปุี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  
 3.   หน้า 1 ข้อ 6.2 แก้ไขเป็น “ปีการศึกษา 2555” 
 4.   หน้า 3 ตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับการเขียนชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ ให้
เป็นรูปแบบเดียวกันทุกหลักสูตร 
 5.   หน้า 5 เพิ่มข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนฯ ให้ระบคุวามสัมพันธ์ 
ด้านอ่ืนๆ เชน่ การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน การใช้ห้องปฏบิัติการ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และระบุการบริหารจัดการให้
ชัดเจน 
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หมวดที่ 2  
  1.  หน้า 5 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร เพิ่มด้านคุณธรรม จริยกรรมให้เกิดแก่บัณฑิต 

1.  หน้า 5 ข้อ 1.3 ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 1.3 และ 1.4 ให้มีความ 
แตกต่างกัน แยกออกให้ชัดเจน 

2. หน้า 6 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรบัปรุง การพัฒนาแหล่งค้นควา้ ควรระบุใน 
หัวข้ออ่ืน หมวดอื่น 
 หมวดที่ 3 

1. หน้า 6 ข้อ 1.1 ตัดข้อความ อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน และให้เพิ่ม 
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในข้อ 1.2  
 2.  หน้า 7 คุณสมบัติของผู้เข้าศกึษา ให้ปรับข้อความตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
 3.   หน้า 7 ข้อ 2.3 ให้ระบุกลยุทธ์ในการด าเนนิการแก้ไขบัญหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ทักษะภาษาอังกฤษ หรือการสอบวัดทักษะความรู้ ให้ชัดเจน 
 4.   หน้า 7 ระบุจ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2554 และปี 2558  
จ านวน  30 คน 
 5.  หน้า 8 ข้อ 3.1.2 รายวิชาวทิยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ ให้ตัดข้อความ           
“ไม่น้อยกว่า” 
 
 6.  หน้า 11 รายวิชา 2301 702 ระบบสังคมและการเมืองไทย ให้ระบุจ านวน 
หน่วยกิตรายวิชา 
 7.  หน้า 12 รายวิชา 2301 601 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร 1 และ รายวิชา 2301 602 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักบริหาร 2 เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับคณะศิลปศาสตร์ ให้คณะรัฐศาสตร์หารือการจัดการ
เรียนการสอนกับคณะศิลปศาสตร์ เพื่อพิจาณาปรับเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสม   
 8.  รายวิชา 2329 883 การค้นคว้าอิสระ และ 2329 884 วิทยานิพนธ์ แก้ไขรูปแบบการเขียน
ค าอธิบายรายวิชาและเพิ่มค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

9.   ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชาทุกรายวิชา  
การใช้ศัพท์เทคนิค และการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามหลักสากล  
 10.  หน้า 20 ตารางอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ให้ระบุภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนปีปัจจบุัน   
 หมวดที่ 4 

1. หน้า 29 ข้อ 3 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบฯ ให้ ตรวจสอบรายวิชาที่เป็น 
ทฤษฎี  ไม่ต้องระบุความรับผิดชอบหลักในทักษะปฏิบัติ 
  
 4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ส่งหลักสูตรให้      
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

 บทสรุป 
1. หน้า 3 ความคุ้มค่าของหลักสูตร ให้ระบุสถานการณ์ปจัจุบนัตามความเป็นจริง  

และให้ตัดค าว่า “ตลอดจนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้สงูขึ้น..” เนื่องจากไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างแท้จริง  

2. หน้า 3 จุดเด่นของหลักสูตร ให้เพิ่มอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑติ 
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สามารถท างานอาชพีอิสระได้ 

3. ตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ ให้สอดคล้องตามความเป็นจริง 
หมวดที่ 1 
1. หน้า 3 ข้อ 5.2 ตัดข้อความ “และภาษาอังกฤษ” 
2. หน้า 3 ข้อ 5.3 ตัดข้อความ “และชาวต่างชาติ” 
3. หน้า 4 ข้อ 9.1 ตารางอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร ให้ปรับ 

รูปแบบการเขียนตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
4. หน้า 7 ข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนฯ ให้ระบุความสัมพนัธ์ด้านอื่นๆ เชน่ การจัดการ 

เรียนการสอนรว่มกัน การใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และระบุการบริหารจัดการให้ชัดเจน 
 หมวดที่ 2 

1. หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับข้อความเป็น “โดยเมื่อส าเร็จ 
การศึกษานี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้" 

2. หน้า 7 ข้อ 1.3.4 ปรับข้อความเป็น “บัณฑิตสามารถสื่อสารภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษได้”  

3. หน้า 8 ข้อ 2.3 (2) แก้ไขข้อความเป็น “นักศึกษาผ่านการฝึกงานหรือ         
ท าวิจัยในรปูแบบต่างๆ 100%” 
 หมวดที่ 3 

1. หน้า 9 ข้อ 1.1 ตัดข้อความ อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน และให้เพิ่ม 
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในข้อ 1.2  
 2.  หน้า 11 ประมาณการค่าใชจ้่ายในการผลิตนักศึกษาตามหลกัสูตร  ให้เป็นระบุตัวเลขประมาณ
การ ไม่ต้องมีจุดทศนิยม 
 3. หน้า 11 โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตแต่ละกลุ่มวิชา    ให้ใช้ค าวา่ “ไม่
น้อยกว่า” และหมวดวิชาเฉพาะ ข.1 แก้ไขชื่อเป็น “กลุ่มวิชาชพีบังคับ” เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  
 4.  หน้า 12-14 รายวิชาที่ระบหุน่วยกิต 1(0-3-1) แก้ไขเป็น 1(0-3-0) หรือ 1(0-2-1)    
 5.  หน้า 14 รายวิชา 1103 492 โครงการพิเศษ 1 และ 1103 493โครงการพิเศษ 2 แก้ไขชื่อเป็น 
“โครงงานพิเศษ 1” “โครงงานพิเศษ 2” 
 6.  หน้า 15 รายวิชา 1103 494 สหกิจศึกษา แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษเป็น  
Cooperative Education และระบุหน่วยกิตเป็น 6 หน่วยกิต หรือ 1(0-18-0)   
 7.  หน้า 15 รายวิชา 1103 431 วิธีสอนวิทยาศาสตร์ 1 และ 1103 432 วิธีสอนวิทยาศาสตร์ 2  
และให้ย้ายรายวชิาไปกลุ่มที่ 2 ฟิสิกส์เชิงประยุกต์ พร้อมทั้งแก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาเชิงฟิสิกส์ประยุกต ์
 8.  หน้า 15-16 รายวิชาที่ใชช้ื่อ “หัวข้อพิเศษ...” ให้แก้ไขชื่อเป็น “หัวข้อคัดสรร...”  
 9.  หน้า 15 แก้ไขชื่อเป็น “กลุ่มที่ 1 ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี  และ กลุ่มที่ 2 ฟิสิกส์เชิงประยุกต์” 
 10. ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชาทุกรายวิชา การใช้
ศัพท์เทคนิค และการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามหลักสากล  
 11. หน้า 41 รายวิชา 1103 494 สหกิจศึกษา ให้เพิ่มเงื่อนไขพิเศษ เป็น “นักศึกษาต้องผา่นการ
ฝึกอบรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกวา่ 30 ชั่วโมง ตามเกณฑ์มาตรฐานสหกิจศึกษา” 
 12.  หน้า 51 รายวิชา 1103 368 ฟิสิกส์ชีวทางการแพทย์ และนิวเคลีย์ทางการแพทย์ ให้
ตรวจสอบศัพท์บัญญัติ ค าอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  
 13.  หน้า 56-57 ตารางอาจารย์ประจ าหลักสตูร ให้ระบุภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนปีปจัจุบนั   
 14.  หน้า 67 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบฯ แก้ไขสัญลักษณ์ความรบัผิดชอบ
หลักตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และวิเคราะห์ความรบัผิดชอบหลักสูตรหลักและรองให้เหมาะสม  



7 
 
  15.  ให้เพิ่มทักษะด้านปฏิบัติการ  ในรายวิชาปฏิบัติการ  
 หมวดที่ 5 
 1.  หน้า 71 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ข้อ 1 แกไ้ขเป็น ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 หมวดที่ 6 

1. หน้า 71 ปรับการเขียนกระบวนการรับอาจารย์ใหม่และการบรหิารจัดการ ให้เป็นรูปแบบ 
เดียวกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 หมวดที่ 7 
 1.  หน้า 73 ให้แสดงจ านวนหนงัสือ เอกสารต าราในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน/ที่เก่ียวข้องเฉพาะที่
หลักสูตรใช้จริง 

2. หน้า 79 ปรับข้อความในตารางตัวบ่งชี้และเปา้หมายให้ถูกต้องตามรูปแบบที่  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (5 ป)ี  
 3.   ให้ส่งแบบ มคอ.4  รายละเอียดของรายวิชาสหกิจศึกษา   
 
 4.1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรงุ  
พ.ศ. 2554 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้คณะ พิจารณาทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ นโยบายการผลิตบุคลากรในด้านนี้ตามความต้องการและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีความต้องการด้านตลาดแรงงานมากกว่าความ
ต้องการด้านเทคโนโลยี การประมวลผลคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ ให้คณะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์      
ร่วมพิจารณาร่างหลักสูตร และหากคณะยืนยันจะใช้หลักสูตรนี้ ให้เสนอหลักสูตรพิจารณาใหม่ในการประชุมคร้ังถัดไป 
 
 4.1.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2554 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ส่งหลักสูตรให้      
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
 หมวดที่ 1 

1.  ให้คณะพิจารณาชื่อสาขาวิชาและตรวจสอบการใช้ชื่อสาขาวิชา   
2. หน้า 2 อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา ให้เพิ่มเนื้อหาด้านการบริหาร 

จัดการและผูป้ระกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ  
3. หน้า 3 ตารางอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ให้เพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ  

เป็นอาจารย ์ 
4. หน้า 7 ข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนฯ ให้ระบุความสัมพนัธ์ด้านอื่น ๆ  

เช่น การจัดการเรียนการสอนรว่มกัน การใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และระบุการบริหารจัดการให้ชัดเจน 
5. เนื้อหารายวิชาขาดด้านปัญหายางไม่ออก สิ่งแวดล้อมการปลูกยาง  
6. ปรับเนื้อหารายวชิาให้กว้างกว่านี้ เนื่องจากหลักสูตรที่เสนอมีเนื้อหารายวิชาแคบเกินไป 
7. รายวิชาในหลักสูตร ควรเน้นการปฏิบัติการมากกว่าการบรรยาย 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 7 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับข้อความให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
2. หน้า 8 ข้อ 2 ให้ระบุตัวบ่งชี้ทีช่ดัเจน และให้สอดคล้องกับหมวดที่ 7  
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การประกันคุณภาพของหลักสูตร 

หมวดที่ 3 
1. หน้า 9 ข้อ 1.1 ตัดข้อความ อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน และให้เพิ่ม 

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในข้อ 1.2  
2. หน้า 9 ข้อ 2.1 ระบุระยะเวลาการศึกษาเพิ่มเติม คือ ภาคการศึกษาต้น  

เดือนมิถุนายน –เดือนกันยายน  ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกนัทุก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

3. หน้า 11 โครงสร้างหลักสูตร ข.2 แก้ไขชื่อเป็น กลุ่มวิชาชีพบังคบั เพื่อให้ 
สอดคล้องกับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ข.3 แก้ไขเป็น กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 

4. หน้า 15 วิชา 1110 492 การฝึกงาน ให้ระบุจ านวนหน่วยกิต และแก้ไขชื่อวิชา 
ภาษาอังกฤษเป็น Practical Training เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลยั 

5. หน้า 15 รายวิชา 1110 484 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยียาง แก้ชื่อวิชาเปน็  
“หัวข้อคัดสรร” และแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็น Project  

6. หน้า 60 ข้อ 4.2 ระบุช่วงเวลาทีจ่ัดประสบการณ์ให้ชัดเจน 
7. รายวิชาที่สอนโดยคณะเกษตรศาสตร์ควรเป็นรหัสวิชาของคณะเกษตรศาสตร์ 
หมวดที่ 4 
1. ให้มีการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้ปัญหาที่พบ แลว้หาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง 
หมวดที่ 5 
1. หน้า 70 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปรับ 

การเขียนให้เป็นลักษณะการทวนสอบของอาจารยผ์ู้สอนโดยแทจ้ริง 
2.  หน้า 71 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ให้ตัดข้อ 3.4 แลข้อ 3.5 

  
วาระที่  4.2 การปิดหลักสตูร  -ไม่ม-ี  
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่นๆ   
วาระที่  5.1 ก าหนดการประชุมครั้งที่  4/2554  วันที่  22-23  กรกฎาคม  2554   
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบก าหนดการประชมุ  คร้ังที่ 4/2554 วันที่ 22-23 
กรกฎาคม 2554  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
วาระที่  5.2 ขอหารือแนวทางการจัดท าหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และตามประกาศวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2552 ส่วนการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่นั้น ให้เป็น
การบริหารจัดการของคณะบริหารศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ 3/2554 ดังนี้ 

1. หลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ แล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้
กรรมการทราบด้วยว่าอยู่ระหวา่งด าเนนิการอย่างไร 

2. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับรูปแบบการจัดท าค าอธิบายรายวชิาสมัมนา วิทยานพินธ์ การค้นคว้าอิสระ 
เสนอที่ประชุมพิจารณาคร้ังถัดไป 
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3. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับค าอธบิายรายวชิาภาษาอังกฤษวิชาศึกษาทั่วไป และการใช้เคร่ืองหมายวรรค
ตอน แจ้งเวียนทุกคณะทราบ 

4. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับรูปแบบการเขียนช่วงเวลาด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เหมือนกันทุก
หลักสูตร 

5. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งคณะที่เสนอหลักสูตร ด าเนนิการจัดท าหลักสูตรตามรูปแบบ TQF ที่
มหาวิทยาลยัฯ ก าหนด พร้อมทัง้ให้คณะระบุรูปแบบที่จัดท าคร้ังล่าสดุเดือนไหน วนัที่เท่าไหร่  

6.  ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอการก าหนดเร่ืองอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 

7.  ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานขอข้อมูลหนังสือ วารสาร ต าราทางวิชาการ จ าแนกตามคณะ/สาขาวชิา 
กับส านักวิทยบริการ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและแจ้งคณะทราบ 

8.  ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขรายละเอียดวิชาศึกษาทั่วไปให้ถูกต้อง เพื่อทุกหลักสูตรจะได้น าไปใช้ให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

9.  ให้คณะที่เสนอหลักสูตร สรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เพื่อตรวจสอบการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ศัพท์เทคนิค ในแต่ละหลักสตูรของคณะ 

10.  ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนทุกครั้ง และ รวบรวม สรุปว่า
มีกี่รายวิชา วชิาอะไรบา้ง 
 
เวลา  17.00 น. ปิดการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
       
              
 

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

นักวิชาการศึกษา 
ผู้จดรายงานการประชุม 

.................................................... 
(นางภษูณิศา  นวลสกลุ)  

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

.................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ)์  

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


