
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คร้ังที่  2/2554 วันที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 09.30-17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ห้อง 1  ชั้น 6 

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

 
ผู้ที่มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์ (คลินิกเกียรติคุณ) นายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานที่ประชุม 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปยินาถ  บนุนาค    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ อรุณี  วิริยะจิตรา    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
8. นายสนธิ  คชวฒัน์      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข    อธิการบดี กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  ซาฮีร ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพนิิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  วงส์พิเชษฐ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ ์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการและเลขานุการ 
14. นางภูษณิศา  นวลสกลุ    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน ์   นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร ติดราชการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทจิรา  เอ่ียมมยุรา ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.ธิติพล  ภักดีวานิช    คณะรัฐศาสตร ์
2. นายชนะบูรณ ์ อินทรพันธุ ์   คณะรัฐศาสตร ์
3. รองศาสตราจารย ์ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล  คณะเกษตรศาสตร์ 
4. ดร.นรินทร  บุญพราหมณ ์   คณะเกษตรศาสตร์ 
5. ดร.สุกัญญา   คลังสินศิริกุล   คณะเกษตรศาสตร์ 
6. ดร.เอกสิทธิ์   อ่อนสะอาด   คณะเกษตรศาสตร์ 
7. รองศาสตราจารย์จินตนา  เหล่าไพบูลย ์  คณะวิทยาศาสตร ์
8. ดร.ทรงอ านาจ  พงษ์สมบูรณ ์   คณะวิทยาศาสตร ์
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรพรรณ   พึ่งโพธิ ์  คณะวิทยาศาสตร ์
10. ดร.ชิดหทัย  เพชรช่วย    คณะวิทยาศาสตร ์
11. นางสาวพรทิพย ์  ทาบทอง   คณะวิทยาศาสตร ์
12. ดร.ธานินทร์ นุตโร    คณะวิทยาศาสตร ์

 

เวลา 09.30 น. เปิดการประชุม 
 

ศาสตราจารย์ (คลินิกเกียรติคุณ) นายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดประชุม และพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 1.  ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ  

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ท่านใหม่  
2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทจิรา เอ่ียมมยุรา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2.  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 มกราคม 2554 
    มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ และแก้ไขผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ในรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เป็น ...เห็นชอบให้ปิดหลักสูตร และให้ คณะจัดท าเป็น
หลักสูตรวิชาโทศิลปะการแสดง   
 3.  การด าเนินงานจัดโครงการสัมมนาเรื่องปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่  16 มีนาคม 2554 โดยวิทยากรคือ          
คุณมยุรี สิงห์ไข่มุกข์ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การด าเนินงานคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการด าเนินงาน
เก่ียวกับการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค 
ในการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ ของมหาวิทยาลัยอุบลฯ 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบ และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการด าเนินงานหลักสูตรตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการด าเนินงานปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กรณีนักศึกษาในหลักสูตร
ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คณะสามารถเสนอปิดหลักสูตรตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด กรณียังคงเหลือนักศึกษา        
ในหลักสูตร ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นๆ ไปจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษาหรือ      
พ้นสภาพ 
 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
วาระที่  2.1 รายงานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
 อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2554 วนัที่ 25 มกราคม 2554 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม และให้แก้ไขรายละเอียดดังนี ้
1. หน้า 1 แก้ไขค าว่า ศิลปะศาสตร์ เป็น ศิลปศาสตร ์
2. หน้า 3 แก้ไขข้อความ เป็น ระเบียบวาระ 3.1.1 
3. หน้า 4 แก้ไขข้อความระเบียบวาระที่ 4.1.2 ข้อ 8 แก้ไขเป็น “...จ านวนหน่วยกิตศึกษาด้วย 

ตนเอง” 
4. หน้า 5 แก้ไขข้อความ วิศวการบัณฑิต เปน็ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต และ แก้ไข พ.ศ. เป็น 2554 
5. หน้า 6 ข้อ 5 ให้ตัดข้อความ “เปิด...และ” 
6. หน้า 6 ข้อ 6 แก้ไขข้อความ ผู้มีวัยวุฒิ เป็น ผู้มีประสบการณ์มาช่วยกันพิจารณาก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง –ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่  4.1 การอนุมัติหลักสูตร 
 1.  การอนุมัติปรับปรุงหลักสตูร   
 4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป โดยให้
คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ หากด าเนินการเสร็จแล้วให้ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้ 
  หมวดที่  1 

1. เหตุผลการปรับปรุงหลักสตูร ควรระบุวัตถุประสงค์ในการปรบัปรุงให้ชัดเจน กระชับ  
รวมถึงประเด็นความต้องการของตลาด  

2. ตรวจสอบการใช้ชื่อวชิาภาษาไทย ให้สอดคล้องตามศัพท์เทคนคิสาขา  
3. แก้ไขชื่อหลักสูตรให้ถูกต้องตามชื่อปริญญาทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ก าหนดหรือชื่อปริญญาตามกฤษฎีกาของมหาวิทยาลยั 
4. ตรวจสอบตารางสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบ สมอ. 08 ให้ตรงกับแบบ  

มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
5. หน้า 3 ข้อ  5.2 ภาษาที่ใช้ ให้ระบุเป็น จัดการเรียนการสอนเปน็ภาษาไทย 

ข้อ 5.3 การรับนักศึกษา ให้ระบุเป็น รับนักศึกษาไทย 
6. หน้า 4 ข้อ 6.3 แก้ไขเป็นประชมุคร้ังที่ 2/2554 เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2554 
7. หน้า 4 ข้อ 9 แก้ไขหัวข้อตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
8. หน้า 5,28 แก้ไขชื่อสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ กสิพร้อง  

เป็น ชื่อสถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชื่อสถาบนัที่ส าเร็จการศึกษาของรองศาสตราจารยเ์รวัฒน์  เหล่าไพบูลย์ เปน็ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ..  

9. หน้า 7 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวฒันธรรม รายละเอียดไม่ 
สอดคล้อง และไม่เปน็เหตุเป็นผลกับหัวข้อที่ก าหนด  

   หมวดที่  2 
1. ปรัชญาของหลักสูตร ไมส่อดคลอ้งกับจุดเด่นของหลักสูตร และให้ตัดค าว่า“ความรู ้

ลึกซึ้ง” เพราะไม่สามารถประเมนิได้  
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เพิ่มด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดแก่บัณฑิต และในข้อ  

1.2.3 ปรับข้อความ “...ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ควรระบุให้ชัดเจนว่าเน้นอะไร และให้สามารถประเมินได้ 
   หมวดที่ 3 

1. หน้า 10 ข้อ 2.2.2 ปรับข้อความ ผู้สมัคร เป็น ผู้เข้าศึกษา 
2.   หน้า 11 ข้อ 2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ตัดตาราง 

แผน ข ออก เนื่องจากรับเฉพาะแผน ก แบบ ก2 
3. หน้า 11 ข้อ 2.7 งบประมาณตามแผน หมวดเงินเดือนและอัตราจ้าง ตรวจสอบให้ 

สอดคล้องกับหน้า 45 
4. ปรับการจัดกลุ่มรายวิชาแต่ละหมวด  ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร  

 
5. ปรับการเขียนจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร เป็น ไมน่้อยกว่า 37 หน่วยกิต           

หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
6. หน้า 13 แก้ไขชื่อวิชาจาก ระเบยีบทางคณิตศาสตร์ส าหรับฟสิิกส์ 1 เป็น ระเบียบ 

วิจัยทางคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสกิส์ 1 
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7. หน้า 13 แก้ไขชื่อวิชาเปน็ กลศาสตร์คลาสสิก  
8. รายวิชาสัมมนา ให้ปรับเปน็ 1 (1-0-3) และแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ เป็น  

Seminar 
9.  ใช้ศัพท์ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้อง 
10.  แก้ไขค าขึ้นต้นค าอธบิายรายวชิาภาษาอังกฤษทุกรายวชิา ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
11. หน้า 14 รายวิชาวิทยานิพนธ์ แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ เป็น Thesis 
12. ตรวจสอบจ านวนหนว่ยกิตในแผนการศึกษาทุกภาคให้ถูกต้อง 
13. ชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวชิา  ทุกรายวิชา ให้ตรวจสอบ 

การใช้ศัพท์เทคนิค การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามหลักสากล  
  หมวดที่ 4 

1. หน้า 31 อาจารย์ประจ า ไม่มีอาจารย์ทางด้านดาราศาสตร์ ควรวางแผนจัดหาหรือพัฒนา 
อาจารย์ทางด้านนี้ หรืออาจารยท์างดา้นฟสิิกส์ประยุกต์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

2. หน้า 38 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ให้ใส่หัวข้อย่อยทักษะ 
ด้านตา่งๆ ให้ครบถ้วน 

3. ให้ตัดทักษะด้านที่ 6 เพราะหลกัสูตรเป็นทฤษฎีทุกรายวชิา  
  หมวดที่  5 

1. หน้า 43 ข้อ 3 ปรับการเขียนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับข้อบังคับ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีวา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

  หมวดที่ 7 
1. หน้า 45 ตรวจสอบการค่าใช้จา่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตต่อหลกัสูตรให้สอดคล้อง 

กับหน้า 11 งบประมาณตามแผน 
2. หน้า 45 การรับอาจารย์ใหม่ ให้ก าหนดกระบวนการ วิธีการ และแผนการตา่งๆ ให้ 

ครบถ้วนสมบูรณ ์
3. หน้า 47 ปรับข้อความในตารางตัวบ่งชี้และเปา้หมายให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ข้อ 8 ต้องเร่ิมด าเนินการตัง้แต่ ปีที่ 1 เป็นต้นไปและข้อ 11,12 แก้ไขค่าเฉลี่ยจาก 3.5 
เป็น 3.51  

4. ภาคผนวกที่ 1 ให้แนบประกาศ/ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน 
และภาคนอก เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา 
  
 4.1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป โดยให้
คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ หากด าเนินการเสร็จแล้วให้ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้ 

หมวดที่ 1 
   1.   หน้า 3 ข้อ  5.2 ภาษาที่ใช ้ให้ระบุเป็น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
ข้อ 5.3 การรับนักศึกษา ให้ระบุเป็น รับนักศึกษาไทย 

2. หน้า 5 ตารางอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร แก้ไขข้อความเป็น ปริญญา 
3. หน้า 7 ข้อ 11.2 แก้ไขข้อความเป็น พยายาม 
4. หน้า 8 ข้อ 12.2 ควรเพิ่มพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน 

  หมวดที่ 2 
1. หน้า 9 ปรัชญาของหลักสูตร ให้เพิ่มการสร้างนวัตกรรมความรู้ใหม่ในหลักสูตร และ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรเพิ่มคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดแก่บัณฑิต  
  หมวดที่ 3 
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1. หน้า 11 ข้อ 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 1.1 แบบ 2.1 ข้อ 2 ให้ทบทวน 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา จาก 3.5 เป็น 3.0   แบบ 1.2 แบบ 2.2 ข้อ 1 แก้ไขข้อความจาก เกียรติยม เป็นเกียรตินิยม แก้ไข
ข้อความจาก และมีผลงานตีพิมพ์...เป็น หรือมีผลงานตีพิมพ์...แก้ไขข้อความจาก วาสารวิจัย..เป็น วารสารวิจัย..   

2.   หน้า 11 ข้อ 2.2 ปรับข้อความเป็น ผู้เข้าศึกษา 
 3.   หน้า 13 ข้อ 3 แก้ไขข้อความจาก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จศึกษา
ตามหลักสูตร 3 ปีไม่เกิน 6 ปีการศึกษา แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จศึกษาตามหลักสตูร 5 ปีไม่เกิน    
8 ปี เป็น แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ใช้ระยะเวลาใน
การศึกษาไม่เกิน 8 ป ี 
  4.   หน้า 14 ข้อ 3.1.2 แก้ไขข้อความจาก ไม่น้อยกวา่ เป็น จ านวน 

5. หน้า 15 รายวิชาสัมมนา ให้แก้หน่วยกิตเป็น 1(1-0-3) และแก้ไขชื่อวิชา 
ภาษาอังกฤษจาก Semminar เป็น Seminar 

6. หน้า 18 รายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้แยกรหัสแต่ละแผน 
7. ตรวจสอบจ านวนหนว่ยกิตในแผนการศึกษาทุกภาคให้ถูกต้อง 
8. ชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวชิา  ทุกรายวิชา ให้ตรวจสอบ 

การใช้ศัพท์เทคนิค การใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามหลักสากล  
  หมวดที่ 4 

1. พิจารณาตัดทักษะดา้นที่ 6 เพราะเป็นทฤษฎีทุกรายวชิา  
2. หน้า 47 ตารางกลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก้ไข 

ข้อความจาก ประเมินโดยผู้ใชบ้ณัฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็น ประเมินดา้นคุณธรรมจริยธรรมโดยผู้ใช้บณัฑิต 
3. หน้า 51 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ให้ใส่หัวข้อย่อยทักษะ 

ด้านตา่งๆ ให้ครบถ้วน 
  หมวดที่  5 

1. หน้า 56 ข้อ 3 ปรับการเขียนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับข้อบังคับ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีวา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

  หมวดที่ 7 
1. หน้า 59 การรับอาจารย์ใหม่ ให้ก าหนดกระบวนการ วิธีการ และแผนการตา่งๆ ให้ 

ครบถ้วนสมบูรณ ์
2. หน้า 61 ปรับข้อความในตารางตัวบ่งชี้และเปา้หมายให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ ส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ข้อ 8 ต้องเร่ิมด าเนินการตัง้แต่ ปีที่ 1 เป็นต้นไป และข้อ 11,12 แก้ไขค่าเฉลี่ยจาก 3.5 
เป็น 3.51  

3. ภาคผนวกที่ 1 ให้แนบประกาศ/ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน 
และภาคนอก เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
 4.1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 

 ปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป โดยให้
คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ หากด าเนินการเสร็จแล้วให้ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้ 

  หมวดที่ 1 
1. หน้า 3 ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ ให้ระบุเป็น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 ข้อ 5.3 การรับนักศึกษา ให้ระบุเป็น รับนักศึกษาไทย ข้อ 6.3 แก้ไขเป็นประชุมคร้ังที่ 2/2554 เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2554 
 
   หมวดที่ 2 
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1. หน้า 8 ข้อ 1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้แยกเป็นข้อ       
1.1 ความส าคัญของหลักสูตร  1.2 ปรัชญาของหลักสูตร 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  หมวดที่ 3 

1. หน้า  9  ข้อ 1.1  การจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้ระบุ  
ใช้ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์  

2. หน้า 9 ข้อ 2.1  ให้ตัดข้อความ ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. 
3. หน้า 9 ข้อ 2.2 ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจน โดยระบุให้สอดคล้องกับ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา่ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
4. หน้า 12  หมวดวิทยานพินธ์ /การค้นคว้าอิสระ ตัดค าว่า ไม่น้อยกว่า 
5. หน้า 14 รายวิชา 1108 718 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม แก้ไข 

ชื่อภาษาอังกฤษจาก Satellite image processing and analysis เป็น Satellite Image Processing and Analysis 
6. หน้า 15 หมวดวิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้แยกคนละหมวดตามโครงสรา้ง 

หลักสูตรหน้า 12  
7. หน้า 22 1108 706 ควรเพิ่มเนื้อหาด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 
8. ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และค าอธบิายรายวชิาทุกรายวชิา  

การใช้ศัพท์เทคนิค และการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามหลักสากล  
9. หน้า 43 ข้อ 5 ปรับหัวข้อตามแบบทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

  หมวดที่ 4 
1. หน้า 45 ข้อ 1.2 รายวิชา 1108 321 แก้ไขชื่อวิชา เป็น อาชีวเวชศาสตร์  
2. หน้า 48 ควรเพิ่มทักษะด้านที่ 6 เนื่องจากมีรายวิชาเชิงปฏิบัติการ 
3. หน้า 49 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ให้ใส่หัวข้อย่อยทักษะ 

ด้านตา่งๆ ให้ครบถ้วน 
  หมวดที่ 5  

1. หน้า 57 ให้แสดงจ านวนหนังสอื เอกสารต าราในสาขาวิชาที่เปดิสอน/ที่เก่ียวข้อง  
เฉพาะที่หลักสูตรใช้จริง 

2. หน้า 79 ปรับข้อความในตารางตัวบ่งชี้และเปา้หมายให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ข้อ 6 ระบุจ านวนรายวชิาและให้ใส่วงเล็บเปน็เฉพาะวชิาหรือวิชาเอก  และข้อ 11,12 
แก้ไขค่าเฉลี่ยจาก 3.5 เป็น 3.51  
  
 4.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง   
  พ.ศ. 2554 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป โดยให้คณะ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ หากด าเนินการเสร็จแล้วให้ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบ
รายละเอียดการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้ 

  หมวดที่ 1 
1. หน้า 3 ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ ให้ระบุเป็นจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 ข้อ 5.3 การรับนักศึกษา ให้ระบุเป็น รับนักศึกษาไทย  
  หมวดที่ 2 

1. หน้า 19 ข้อ 1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร ให้แยกเป็นข้อ       
1.1 ความส าคัญของหลักสูตร  1.2 ปรัชญาของหลักสูตร 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2. หน้า 19 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับข้อความให้กระชับ และให้ตัดค าว่า และ/หรือ 
เสริม..  แก้ไขข้อความจาก นักศึกษา เป็น บัณฑิต  
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  หมวดที่ 3 
1. หน้า  21  ข้อ 1.1  การจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้ระบุ  

ใช้ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ 
2. หน้า  21  ข้อ 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ระบุ –ไม่ม-ี  
3. หน้า 21 ข้อ 2.1  ให้ตัดข้อความ ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 16.30 น. 
4. ตรวจสอบการเขียนค าอธิบายภาษาอังกฤษวิทยานิพนธ์ 
5. หน้า 22 ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจน โดยระบุให้สอดคล้องกับข้อบังคับ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วา่ดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
6. หน้า 23 จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาทุกวชิาเอก ให้ระบุเท่าจ านวนรบัตาม 

แผนการผลติบัณฑิต 10 คน  
7. วิชาสัมมนา 1 วชิาสัมมนา 2 ทกุวิชาเอก ให้ตัดข้อความในวงเล็บออก  และ 

วิชาวิทยานิพนธ์ 1 วชิาวทิยานพินธ์ 2 ทุกวิชาเอก ให้แก้ไขชื่อเป็น วิทยานพินธ์ แผน... และให้ตัดข้อความใน วงเล็บออก   
8. หมวดวิชาชพีเลือก ให้ระบุข้อความ รายวชิาเลือก นักศึกษาทุกวิชาเอกสามารถเลือก 

ลงทะเบียนเรียนได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพนิิจของอาจารย์ทีป่รึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
9. ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษา ไทยและภาษาอังกฤษทุกรายวิชา และการใช้ 

เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามหลักสากล  
10. หน้า 150  ข้อ 5.6.2  ให้ตัดค าว่า โปสเตอร ์

  หมวดที่ 4 
1. หน้า 159 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบฯ ให้ใส่หัวข้อย่อยทักษะ 

ด้านตา่งๆ ให้ครบถ้วน 
  หมวดที่ 5 

1. หน้า 70 ข้อ 2 ให้ปรับกระบวนการทวนสอบตามความเป็นจริงของหลักสูตรคณะ  
  หมวดที่ 6 

1. หน้า 194 ปรับข้อความในตารางตัวบ่งชี้และเปา้หมายให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (5 ปี) ข้อ 11,12 แก้ไขค่าเฉลี่ยจาก 3.5 เป็น 3.51 ข้อ 13,14  ระบุเป็นค่าร้อยละ และ
ตัดการด าเนินงานปีที่ 1 เพราะนักศึกษายังไมส่ าเร็จการศึกษา 
 
  4.1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป โดยให้
คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ หากด าเนินการเสร็จแล้วให้ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
   หมวดที่ 1 

1. หน้า 4 ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ ให้ระบุเป็นจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 ข้อ 5.3 การรับนักศึกษา ให้ระบุเป็น รับนักศึกษาไทย 
  หมวดที่ 2 
  1.   หน้า 14 ข้อ 1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้แยกเป็นข้อ       
1.1 ความส าคัญของหลักสูตร  1.2 ปรัชญาของหลักสูตร 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2. หน้า 14 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับข้อความให้กระชับ ชัดเจน ให้แตกต่างจาก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ และให้ตัดค าว่า และ/หรือเสริม..  แก้ไขข้อความจาก นักศึกษา 
เป็น บัณฑิต  
  หมวดที่  3 

1. หน้า  16  ข้อ 1.1  การจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้ระบุ  
ใช้ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ 



8 

2. หน้า  16  ข้อ 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ระบุ –ไม่ม-ี  
3. หน้า 21 ข้อ 2.1  ให้ตัดข้อความ ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 16.30 น. 
4. ตรวจสอบการใช้ชื่อวชิาดุษฎนีิพนธ์ และการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  

ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5. หน้า 16 ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจน โดยระบุให้สอดคล้องกับข้อบังคับ  

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วา่ดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
6. หน้า 18 จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาทุกวชิาเอก ให้ระบุเท่าจ านวนรบัตาม 

แผนการผลติบัณฑิต 10 คน  
7. หน้า 20 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ปรับให้มีความเหมาะสม 
8. วิชาสัมมนา 1 วชิาสัมมนา 2 ทกุวิชาเอก ให้ตัดข้อความในวงเล็บออก 
9. หมวดวิชาชพีเลือก ให้ระบุข้อความ รายวชิาเลือก นักศึกษาทุกวิชาเอกสามารถเลือก 

ลงทะเบียนเรียนได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพนิิจของอาจารย์ทีป่รึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
10. ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษา ไทยและภาษาอังกฤษทุกรายวิชา และการใช้ 

เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามหลักสากล  
11. หน้า 120  ข้อ 5.6.2  ให้ตัดค าว่า โปสเตอร์ 

  หมวดที่ 4 
1. หน้า 129 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบฯ ให้ใส่หัวข้อย่อยทักษะ 

ด้านตา่งๆ ให้ครบถ้วน 
  หมวดที่ 5 

1. หน้า 152 ข้อ 2 ให้ปรับกระบวนการทวนสอบตามความเปน็จริงของหลักสูตรคณะ  
  หมวดที่ 6 

1. หน้า 157 ปรับข้อความในตารางตัวบ่งชี้และเปา้หมายให้ถูกต้องตามรูปแบบทีส่ านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (5 ปี) ข้อ 11,12 แก้ไขค่าเฉลี่ยจาก 3.5 เป็น 3.51 ข้อ 13,14  ระบุเป็นค่าร้อยละ และ
ตัดการด าเนินงาน    ปีที่ 1 เพราะนักศึกษายังไมส่ าเร็จการศึกษา 

  
 

 4.1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและ 
  พัฒนาชนบท หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2554 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป โดยให้
คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ หากด าเนินการเสร็จแล้วให้ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
   หมวดที่ 1 

1. ปกหลักสูตร แก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษจาก Programme เป็น Program 
2. หน้า 2 ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ ให้ระบุเป็นจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
หมวดที่ 2 

  1.   หน้า 8 ข้อ 1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้แยกเป็นข้อ       
1.1 ความส าคัญของหลักสูตร  1.2 ปรัชญาของหลักสูตร 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  2.   หน้า 8 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความจาก นักศึกษา เป็น บณัฑิต  
  หมวดที่ 3 

1. หน้า  10  ข้อ 1.1  การจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้ระบุ  
ใช้ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ 

2. หน้า 10 ข้อ 2.1  ให้ตัดข้อความ ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 17.00 น. 
3. ตรวจสอบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของวิชาวทิยานิพนธ ์
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4. หน้า 11 ปรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้ชัดเจน โดยระบุให้สอดคล้องกับข้อบังคับ  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วา่ดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

5. หน้า 13 จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นไป ให้ระบุเท่า 
จ านวนรับตามแผนการผลิตบัณฑิต 36 คน  

6. ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกรายวิชา และการใช ้
เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามหลักสากล  

  หมวดที่ 4 
1. หน้า 51 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ให้ใส่หัวข้อย่อยทักษะ 

ด้านตา่งๆ ให้ครบถ้วน 
  หมวดที่ 5 

1. หน้า 52 ข้อ 2 ให้ปรับกระบวนการทวนสอบตามความเป็นจริงของหลักสูตรคณะ  
  หมวดที่ 6 

1. หน้า 57 ปรับข้อความในตารางตัวบ่งชี้และเปา้หมายให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (5 ปี) ข้อ 11,12 แก้ไขค่าเฉลี่ยจาก 3.5 เป็น 3.51 ข้อ 13,14  ระบุเป็นค่าร้อยละ และ
ตัดการด าเนินงานปีที่ 1 เพราะนักศึกษายังไมส่ าเร็จการศึกษา 

   
 4.1.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง   
   พ.ศ. 2554 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนวาระการประชุมไปคร้ังที่ 3/2554  
วันที่ 29 เมษายน 2554 
 
 4.1.8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรงุ  
   พ.ศ. 2554 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนวาระการประชุมไปคร้ังที ่3/2554  
วันที่ 29 เมษายน 2554 
 
 2.  การอนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ 
 4.1.9  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่   
   พ.ศ. 2554 

   มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป โดยให้
คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ หากด าเนินการเสร็จแล้วให้ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
   หมวดที่ 1 

1. หน้า 3 แก้ไขข้อความจาก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เป็น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
2. หน้า 3 ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ ให้ระบุเป็น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 ข้อ 5.3 การรับนักศึกษา ให้ระบุเป็น รับนักศึกษาไทย 
  3.   หน้า 4 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรฯ ระบุให้ชัดเจน  

 4.   หน้า 4 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลงัส าเร็จการศึกษา ให้ปรับเนื้อหา  
และจัดย่อหน้าให้ชัดเจน 

  หมวดที่ 2 
1. หน้า 10 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เรียงล าดับตามความส าคัญ  
2. หน้า 10 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ปรับให้สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  

(5 ปี) 
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3. หน้า 11 ข้อ 2.3 หลักฐาน/ตัวบง่ชี้ ระบุให้ชัดเจนและสอดคล้องกับหมวดที่ 7 ข้อ 7  
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 

  หมวดที่ 3 
1. หน้า 12 ข้อ 2.1 ไม่ต้องระบุเวลา และตัดค าว่า “ภาคการศึกษาละ 4 เดือน” 
2. หน้า 12 ข้อ 2.3 และ 2.4 ให้ระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและกลยุทธ์ในการ 

ด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษา 
3. หน้า 16 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   ให้ตัดวชิา 1101 147  

สิ่งแวดล้อมกับชวีิต เนื่องจากเปน็รายวิชาใกล้เคียงกับหลักสูตร  
4. ให้เพิ่มรายวิชาแคลคูลัส ในกลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชพี 
5. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ จ านวน 54 หน่วยกิต ให้เพิ่มรายวิชาเก่ียวกับ 

ปฏิบัติการ 
6. รายวิชาที่เก่ียวกับปฏิบตัิการให้แก้ไขหน่วยกิตจาก 1(0-3-1) เป็น 1(0-3-0)   
7. ตรวจสอบจ านวนหนว่ยกิตในแผนการศึกษาทุกภาคให้ถูกต้อง 
8. ชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวชิาทุกรายวชิา ให้ตรวจสอบ 

การใช้ศัพท์เทคนิค การใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามหลักสากล  
9. ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑติ ให้ระบุเป็นคา่ประมาณการ ไม่ต้องมีจุดทศนิยม 
10. หน้า 51-52 รายวิชา 1108 480 ฝึกปฏิบัติงาน ค าอธบิายรายวชิาให้ตัดค าวา่ “เป็น 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์”  
  หมวดที่ 4 

1. หน้า 67 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ให้ใส่หัวข้อย่อยทักษะ 
ด้านตา่งๆ ให้ครบถ้วน 
  หมวดที่ 5 

1. หน้า 70 ข้อ 2 ให้ปรับกระบวนการทวนสอบตามความเป็นจริงของหลักสูตรคณะ  
  หมวดที่ 6  

1. หน้า 74 ให้แสดงจ านวนหนังสอื เอกสารต าราในสาขาวิชาที่เปดิสอน/ที่เก่ียวข้อง  
เฉพาะที่หลักสูตรใช้จริง 
  2.   หน้า 75 ให้ตัดแหล่งเรียนรู้ออก หรือระบุในช่องหมายเหตุ 
     3.  หน้า 79 ปรับข้อความในตารางตัวบ่งชี้และเปา้หมายให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (5 ปี) ข้อ 6 ระบุจ านวนรายวิชาและให้ใส่วงเลบ็เป็นเฉพาะวิชาหรือวิชาเอก ข้อ 8 ต้อง
เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ ปทีี่ 1 เป็นต้นไป และข้อ 11,12 แก้ไขค่าเฉลี่ยจาก 3.5 เป็น 3.51  

4. ภาคผนวกที่ 1 ให้แนบประกาศ/ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน 
และภาคนอก เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
 4.1.10  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
   หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554 

     มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป โดยให้
คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ หากด าเนินการเสร็จแล้วให้ส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ 
ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
   หมวดที่ 1 

1. หน้า 3 ข้อ 5.2 ภาษาที่ใช้ ให้ระบุเป็นจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 ข้อ 5.3 การรับนักศึกษา ให้ระบุเป็น รับนักศึกษาไทย 
  หมวดที่ 2 

1. หน้า 8 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลกัสูตร ให้ตัดค าว่า เพื่อสร้างบัณฑิต.. 
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2. หน้า 8 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เรียงล าดับตามความส าคัญ  
3. หน้า 9 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรบัปรุง ปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

(5 ปี) 
4. หน้า 9 ข้อ 2.1(2) (4) เติมค าว่า การปรับปรุง... 

  หมวดที่ 3 
1. หน้า 12 ข้อ 2.3 และ 2.4 ให้ระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและกลยุทธ์ในการ 

ด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษา 
2. หน้า 14 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   ให้ตัดวชิา 1101 147  

สิ่งแวดล้อมกับชวีิต เนื่องจากเปน็รายวิชาใกล้เคียงกับหลักสูตร  
3. ให้เพิ่มรายวิชาแคลคูลัส ในกลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชพี 
4. รายวิชาที่เก่ียวกับปฏิบตัิการให้แก้ไขหน่วยกิตจาก 1(0-3-1) เป็น 1(0-3-0)   
5. หน้า 17 รายวิชา 1108 482 ฝึกปฏิบัติงานดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ระบุชื่อ 

วิชาภาษาอังกฤษ 
6. ชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวชิาทุกรายวชิา ให้ตรวจสอบการ 

ใช้ศัพท์เทคนิค การใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามหลักสากล  
  หมวดที่ 4 

1. หน้า 66 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ให้ใส่หัวข้อย่อยทักษะ 
ด้านตา่งๆ ให้ครบถ้วน 
  หมวดที่ 5 

1. หน้า 69 ข้อ 2 ให้ปรับกระบวนการทวนสอบตามความเป็นจริงของหลักสูตรคณะ  
 

  หมวดที่ 6  
  1.   หน้า 77 แก้ไขค าอุทธรณ์ให้ถูกต้อง ให้เป็นระบบเดียวกัน 

2. หน้า 73 ให้แสดงจ านวนหนังสอื เอกสารต าราในสาขาวิชาที่เปดิสอน/ที่เก่ียวข้อง  
เฉพาะที่หลักสูตรใช้จริง 

3. หน้า 74 ให้ตัดแหล่งเรียนรู้ออก หรือระบุในช่องหมายเหตุ 
4. หน้า 79 ปรับข้อความในตารางตัวบ่งชี้และเปา้หมายให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ ส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (5 ปี) ข้อ 6 ระบุจ านวนรายวิชาและให้ใส่วงเลบ็เป็นเฉพาะวิชาหรือวิชาเอก  ข้อ 8 
ต้องเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ ปทีี่ 1 เป็นต้นไป ข้อ 13,14  ระบุเป็นค่าร้อยละ และตัดการด าเนนิงานปีที่ 1 เพราะนักศึกษายังไม่
ส าเร็จการศึกษา 

5. ภาคผนวกที่ 1 ให้แนบประกาศ/ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน 
และภาคนอก เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
วาระที่  4.2 การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่  จ านวน  3  รายวิชา (เลื่อนไปคร้ังที่ 3/2554) 
 4.2.1รายวิชา 1102 106  เคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 1        3(3-0-6) 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนวาระการประชุมไปคร้ังที ่3/2554 วันที่ 29 เมษายน 2554 
 
 4.2.2  รายวิชา 1102 107  เคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2   3(3-0-6) 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนวาระการประชุมไปคร้ังที ่3/2554 วันที่ 29 เมษายน 2554 
 
 4.2.3  รายวิชา 1102 112  เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนวาระการประชุมไปคร้ังที ่3/2554 วันที่ 29 เมษายน 2554 
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วาระที่  4.3 การอนุมัติปิดหลักสตูร  จ านวน  2  หลักสูตร 
 4.3.1  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 

 มติที่ประชุม  พิจารณาเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรและให้งานพัฒนาหลักสูตร เสนอวาระที่ประชุม      
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตร และเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป  

 
 4.3.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการและให้งานพัฒนาหลักสูตร เสนอวาระที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตร และเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
ทั้งนี้ เหตุผลในการขออนุมัติปิดหลักสูตร ให้บอกเหตุผลการขอปิดให้ชัดเจน และการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ระบุว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปิดหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือของมหาวิทยาลัยฯ     
ข้อใดบ้าง  
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่นๆ   
วาระที่  5.1 ก าหนดการประชุมคร้ังที่  3/2554  วันที่  20  พฤษภาคมคม  2554 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเป็นเลื่อนวันประชุมฯ ครั้งที่ 3/2554  จากวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 
เป็นวันที่  29 เมษายน 2554  ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะการประชุมครั้งที่  2/2554  ดังนี้ 
 1. บางหัวข้อในแบบ มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร ที่เป็นหัวข้อเชิงนโยบาย ให้ฝ่ายเลขานุการฯสรุปประเด็น
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อช่วยพิจารณาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรเบื้องต้น  

2. ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะช่วยพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ (TQF) แม้กระทั่งการตรวจภาษา การใช้ชื่อปริญญา ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาทุกคณะร่วมรับผิดชอบ โดยจัดประชุมสัมมนาและชี้แจงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  
 3. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ก าหนดหลักวิธีวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตร เพื่อให้ทุกคณะ วิเคราะห์
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4. ในแบบ มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร หมวดที่ 6-7 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเนื้อหาให้เหมือนกันทุก
หลักสูตร และทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ต้องใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ทุกคณะ
ทราบ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

5.  แนวปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตร ทุกหลักสูตรควรน าปัญหาสังคมและแนวโน้มในอนาคตเป็นตัวตั้ง สร้างความ
แตกต่าง ท าความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และให้มีการบูรณาการหลักสูตรหรือใช้ศาสตร์ประยุกต์ เช่น การเกษตร    
เชิงธุรกิจ เป็นต้น  

6.  ให้มหาวิทยาลัยก าหนดหน่วยกิตปฏิบัติ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับทุกหลักสูตร   
7.  การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเป็น

แนวทางหรือข้อบังคับ 
8.  ควรมีบทสรุปตารางการปรับปรุงทุกหลักสูตร เปรียบเทียบทุกหัวข้อทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
9.  การใช้ค าว่า วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ก าหนดให้ใช้ วิทยานิพนธ์ (Thesis) ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญา

เอก ตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ข้อ 6.6 และข้อ 7.3 
10. ในการเสนอหลักสูตรแต่ละครั้ง ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวมรวมหลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

และควรบรรจุวาระการประชุมฯ ไม่เกิน 6 หลักสูตร/ครั้ง/วัน  
  
ปิดประชุมเวลา  17.00  น. 
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.................................................... 
(นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์) 

นักวิชาการศึกษา 
ผู้จดรายงานการประชุม 

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

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ)์  

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


