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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ่1/2562  

วันที่ 11-12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง 1 ชั้น 6  

อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
และห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

----------------------------------------- 
 
กรรมการที่มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข   อธิการบดี   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์นิวิท เจริญใจ    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์สุนันท์ อัญชลีนุกูล   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 10. นายสนธิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 11. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
             และเลขานุการ 
 12. นางภูษณิศา นวลสกุล     หัวหน้าส านักงานพัฒนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
         คุณภาพการศึกษา    
 13. วิชญ์ธวชั ค าสุข                             นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 2. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. นางสาวธรสิรี ศรีจันทร์     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
รายช่ือผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ารภี ขาวดี    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภาสพงศ์ ผิวพอใช้   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญชู ภูศรี    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ท านอง วงศ์พุทธ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        5. นายสุทธินันท์ ศรีอ่อน     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์   อาจารย์ผู้สอน 
        7. นางสาวนิโลบล นาคพลังกูล    อาจารย์ผู้สอน 
 
การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธาน ี    คณบดี 
        2. นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        3. นางสุพัตรา เกียรติเจริญศิริ    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        4. นางสาวเกษร สายธนู     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        5. นางสาวสวุภัทร นักรู้ก าพลพัฒน์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ นธะสนธิ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        7. นายไวพจน์ อุ่นใจ     นักวิชาการศึกษา 
  
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรศักดิ์ แว่นรัมย์   ประธานหลักสูตร 
        2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีดา ปราการกมานันท์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        3. นางสาวลติพร อุดมสุข     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        4. รองศาสตราจารย์สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ   อาจารย์ผู้สอน 
        5. นางสาวสภุาพร เชื้อชัย     นักวิชาการศึกษา  
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การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภารัตน์ จันทร์เหลือง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
        2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวนธน บุญลือ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        3. นางสาวธนวดี ปรีเปรม     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        4. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์   นักวิชาการศึกษา 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตร  
จ านวน 19 หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
        1. นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
        2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชิดหทัย เพชรช่วย   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาทิพย์ แหลมคม   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
        2. รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุบผา ใจเที่ยง    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        4. นายทินน์ พรหมโชติ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        5. นายชัยวุฒ ิกรุดพันธ์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        6. นางบุษบา บัวค า     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรชัย สุวรรณลี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        8. นายชวลิต ศิริบูรณ์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        9. นางสาวสุกัญญา คลังสินศิริกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
จ านวน 2 หลักสูตร สังกัดคณะนิติศาสตร ์
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ศรีศิริ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
        2. นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนฯ 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง: การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้ตรงกับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
        1. นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์     รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
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การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ และชื่อรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
        1. นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์     รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: 
                1) การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  
                2) การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
                3) การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
        1. นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์     คณะวิทยาศาสตร์ 
        2. นายธรรมรส รักธรรม     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        3. นายสุรสม กฤษณะจูฑะ     คณะศิลปศาสตร์ 
 
การปิดหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร 
                1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  
                2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 
                3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ       
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ จันทร์เหลือง   คณะเภสัชศาสตร์ 
        2. นายสุรสม กฤษณะจูฑะ     คณะศิลปศาสตร์ 
 
เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามล าดับ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
วาระ 1.1   รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
              รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการก ากับติดตามหลักสูตรที่
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้  

    ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 76 หลักสูตร จ าแนกเป็น 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 43 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 22 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 11 
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หลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 จ านวน 20 หลักสูตร จ าแนกเป็นปริญญาตรี จ านวน 8 หลักสูตร 
ปริญญาโท จ านวน 9 หลักสูตร และปริญญาเอกจ านวน 3 หลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จ านวน 
56 หลักสูตร จ าแนกเป็นปริญญาตรี จ านวน 36 หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 12 หลักสูตร และปริญญาเอก จ านวน 
8 หลักสูตร มีผลการด าเนินงานหลักสูตร ดังนี้  

1. การปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา 2559-2561 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
ทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) จ านวนทั้งสิ้น 58 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 38 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 13 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 7 หลักสูตร 
ขณะนี้ มีการบันทึกข้อมูลหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จ านวน 52 หลักสูตร และอยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล จ านวน 8 
หลักสูตร 

2. หลักสูตรที่ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 3 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรีทั้ง       
3 หลักสูตร ได้แก่  

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

3. หลักสูตรที่ปิดในปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร 
และระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการปิดหลักสูตรแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557                  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะเสนอปิดหลักสูตร เนื่องจาก หลักสูตรมีจ านวน
นักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา 

  2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาค  
ลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557                  
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปิดหลักสูตร เนื่องจาก หลักสูตร
มีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา 

4. หลักสูตรที่ถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 หลักสูตร จ าแนก
เป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน  2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 2 
หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน 
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 
อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองพิจารณา 
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หลักสูตร ผลการด าเนินงาน 

2) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อยู่ระหว่างคณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา      
วิทยาศาสตรศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างคณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต               
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างคณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างคณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร  
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

อยู่ระหว่างคณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อยู่ระหว่างคณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์
แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

อยู่ระหว่างคณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี       
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างคณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

10) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม   
อุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อยู่ระหว่างคณะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
  มติที่ประชุม รับทราบ  

  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
              รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561  
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
วาระท่ี 3.1    การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
                  คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรนี้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตาม
มติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก        
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบันมีนักศึกษาในระบบ จ านวน 25 คน และยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 
                  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีจุดเน้นมุ่งสร้างมหาบัณฑิตให้มีความรู้ลุ่มลึกด้านภาษาไทย สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์องค์ความรู้ และเผยแพร่ไปสู่ชุมชนระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรมเชิงวิชาการและการประกอบอาชีพ เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นหลักสูตรเต็มเวลา
ให้ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา เปิดรับเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ 3  หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับเลือก 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558        
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 จ านวนรับนักศึกษา 10 คน/
ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา 97,820 บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา
จ่ายภาคการศึกษาละ 27,300 บาท/คน หรือคิดเป็น 109,200 บาท/ตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 3 คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 16 ตัวบ่งชี้   
                 ทั้งนี้  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา        
จากคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                 การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 
19 ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 
                  มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และให้ 
จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้  
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 หมวดที่ 1  
      1) หน้า 3 ข้อ 11.1 บรรทัดที่ 8 แก้ไขข้อความ จาก ...มุ่งวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ 
เป็น ...มุ่งวางรากฐานให้คนไทยมีคุณภาพที่สมบูรณ์ 
 2) หน้า 4 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ย่อหน้าที่ 3 ให้พิจารณาเพ่ิม
แนวทางแก้ไข     
      หมวดที่ 2  
 1) หน้า 6 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 1.3.1 ให้แก้ไข เป็น ...1.3.3 
 2) หน้า 6 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 1.3.2 ให้แก้ไข เป็น ...1.3.1  
 3) หน้า 6 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 1.3.3 ให้แก้ไข เป็น ...1.3.2 และตัดค าว่า 
“สามารถ” 
 4) หน้า 6 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 1.3.4 ตัดค าว่า “สามารถ” 
 5) หน้า 6 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 1.3.5 ตัดค าว่า “สามารถ” 
 6) หน้า 8 ข้อ 2. แผนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาของหลักสูตร ข้อย่อย 2.4 หลักฐาน         
เพ่ิมข้อ 3. รายชื่อนักศึกษาที่เข้าอบรมเทคนิคการวิจัยและการเขียนผลงานทางวิชาการ  
 7) หน้า 9 ข้อ 2. แผนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาของหลักสูตร ข้อย่อย 2.2 กลยุทธ์ ข้อ 3      
ตัดข้อความ “อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์” และเพ่ิมข้อความ “อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  
      8) หน้า 9 ข้อ 2. แผนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาของหลักสูตร ข้อย่อย 2.3 ตัวบ่งชี้ ข้อ 3     
ตัดข้อความ “อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์” และเพ่ิมข้อความ “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” 
      9) หน้า 9 ข้อ 3. แผนพัฒนาอาจารย์ ข้อย่อย 2.4 หลักฐาน ข้อ 3 แก้ไขข้อความ จาก             
...บทความวิจัย บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ เป็น ...บทความวิจัย บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ตีพิมพ์ เผยแพร่   
                         10) หน้า 9 ข้อ 3. แผนพัฒนาอาจารย์ ข้อย่อย 2.4 หลักฐาน ข้อ 4 รายงานการประชุมหลักสูตร
และผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ให้พิจารณาว่าสัมพันธ์กันหรือไม่  
      11) หน้า 9 ข้อ 5. แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนของหลักสูตร ข้อย่อย 
2.3 ตัวบ่งชี้ ข้อ 1 แก้ไขข้อความ จาก ...จ านวนหนังสือ/ต ารา/เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร/สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
เรียนการสอนมากข้ึนทุกปี เป็น ...จ านวนหนังสือ/ต ารา/เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร/สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการ
สอนมากขึ้น จ านวนไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี 
 12) หน้า 9 ข้อ 5. แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนของหลักสูตร ข้อย่อย 
2.3 ตัวบ่งชี้ ข้อ 1 แก้ไขข้อความ จาก ...จ านวนหนังสือ/ต ารา/เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร/สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
เรียนการสอนมากข้ึนทุกปี เป็น ...จ านวนหนังสือ/ต ารา/เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร/สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียน
การสอนมากข้ึน จ านวนไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อปี 
                        13) หน้า 9 ข้อ 5. แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนของหลักสูตร ข้อย่อย 
2.3 ตัวบ่งชี้ ข้อ 2 แก้ไขข้อความ จาก ...การจัดโครงการหรือกิจกรรมในหลักสูตร/การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
ในหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น ...สนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการหรือกิจกรรมในหลักสูตร/
การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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     14) หน้า 9 ข้อ 5. แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนของหลักสูตร ข้อย่อย 
2.4 หลักฐาน ข้อ 2 แกไ้ขข้อความ จาก ...เอกสารสรุปรายงานจากการจัดโครงการหรือกิจกรรมในรายวิชา/การศึกษาดู
งานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตร เป็น ...จ านวนงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมในรายวิชา/
การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตร 
                       หมวดที่ 3 

   1) หน้า 10 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ข้อย่อย 2 แก้ไขข้อความ จาก ...ขาดความรู้และ 
ทักษะในการค้นคว้าเอกสาร ต ารา บทความ และสื่อต่าง ๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ เป็น ...ขาดความรู้และทักษะในการ
ค้นคว้าเอกสาร ต ารา บทความ และสื่อต่าง ๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

   2) หน้า 10 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา ข้อย่อย 3 ให้เพ่ิม 
ข้อ 4. จัดหา Academic Advisor ส าหรับนักศึกษาทุกคน    
    3) หน้า 11 ข้อ 2.6.1 งบประมาณรายรับ ให้ระบุ หมายเหตุ และแสดงวิธีคิดเงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                       4) หน้า 12 ข้อ 2.8.1 ให้ตัดข้อความ “พ.ศ. 2550 หมวดที่ 6 ข้อ 21-23”   
                       5) หน้า 14 รายวิชา 1411 811 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ    
จาก ...Research Methodology in Thai เป็น ...Research Methodology in Thai Language และปรับให้ตรงกัน
ทั้งฉบับ 
                       6) หน้า 14 รายวิชา 1411 821 แก้ไขชื่อรายวิชา จาก ...ทฤษฎีภาษา เป็น ...ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
และปรับให้ตรงกันทั้งฉบับ 
                       7) หน้า 14 รายวิชา 1411 825 ภาษาไทยในสื่อใหม ่แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก ...Thai 
language in New Media in Thai เป็น ... Thai Language in New Media และปรับให้ตรงกันทั้งฉบับ 
                       8) หน้า 14 รายวิชา 1411 852 การสอนภาษาไทย แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก ...Thai 
language Teaching เป็น ...Thai Language Teaching และปรับให้ตรงกันทั้งฉบับ  
                       9) หน้า 16 รายวิชา 1411 821 ทฤษฎีภาษา แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 1     
จาก ...ทฤษฎีภาษาศาสตร์ เป็น ...สัทวิทยา  
                       10) หน้า 17 รายวิชา 1411 831  ทฤษฎีวรรณกรรม แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 1     
จาก ...ทฤษฎีวรรณกรรม เป็น ...ทฤษฎีวรรณกรรมก่อนยุคสมัยใหม่ 
                       11) หน้า 17 รายวิชา 1411 822 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย บรรทัดที่ 2 จาก ...ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม เป็น ...ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม
และวัฒนธรรม 
                       12) หน้า 18 รายวิชา 1411 824 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 2-3 จาก ...major analytical frameworks and critical approaches to analyses of 
discourse เป็น ...major analytical frameworks and critical approaches to discourse analysis  
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                       13) หน้า 17 รายวิชา 1411 851 การแปลเพ่ืออาชีพ แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 
3 จาก ...ลิขสิทธิ์ในการแปล เป็น ...กฎหมายและลิขสิทธิ์ในการแปล และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง 
                       14) หน้า 18 รายวิชา 1411 852 การสอนภาษาไทย เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับ 
การสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก ...using instructional 
media;  pedagogical testing and evaluation;  surveying problems in teaching Thai language; เป็น       
...use of instructional media;  pedagogical testing and evaluation;  problems surveying in Thai 
language teaching; 
    15) หน้า 28 ข้อ 5.1 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์อาจารย์ บรรทัดที่ 4 ตัดค าว่า “พ.ศ. 2550”    
                       หมวดที่ 4 
                       1) หน้า 32 ข้อ 1.1แก้ไขข้อความ จาก ...สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับ
เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและความชัดเจน มีหลักฐาน และ
ตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม  เป็น ...สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่
ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ ทั้งในกรณีที่มีกฎ ระเบียบ หลักฐาน และหรือค่านิยมอันดีงาม      
                       2) หน้า 32 ข้อ 1.2 ให้พิจารณาทบทวนว่าหลักสูตรนี้สามารถพัฒนาได้หรือไม่  
                       3) หน้า 32 ข้อ 1.3 ให้พิจารณาน าไปรวมกับข้อ 1.5   
     4) หน้า 32 ข้อ 1.4 แก้ไขข้อความ จาก ...สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง และผู้อ่ืน เป็น ...สนับสนุนให้มีการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  
                       5) หน้า 32-33 ข้อ 2.1 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระ
หลักของสาขาวชิา ตลอดจนหลกัการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัตใิน
วิชาชีพ เป็น ...มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในศาสตรข์องสาขาวชิา หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
                       6) หน้า 33 ข้อ 2.2 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และวธิีการปฏิบัติทางวชิาชีพ
นั้นอย่างลึกซึ้งในวชิาหรือกลุ่มวชิาเฉพาะในระดับแนวหน้า เปน็ ...มีความเข้าใจทฤษฎีภาษาศาสตร ์วิธีการวิจัย และการน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติ  
                       7) หน้า 33 ข้อ 2.3 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ  และการประยุกต์ 
ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวจิัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรูใ้นสาขา วชิาและต่อการปฏิบัตใินวิชาชีพ เป็น ...พัฒนา
ความรู้ใหม่ ๆ  และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขา วชิาและต่อการ
ปฏิบัติในวชิาชีพทีอ่าจเกิดในอนาคต 
                       8) หน้า 33 ข้อ 3.1 แก้ไขข้อความ จาก ...มีใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติใน การจัดการบริบท
ใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริม่และสร้าง สรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา เป็น       
...พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอบสนองประเด็นปัญหาหรือบริบทใหม่ 
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                       9) หน้า 33 ข้อ 3.2 แก้ไขข้อความ จาก ...สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ เป็น ...สามารถวิเคราะห์ผลงานวิจัยและวิชาการเพ่ือพัฒนาข้อสรุปและเสนอแนะในสาขาวิชา
ภาษาไทย 
                       10) หน้า 34 ข้อ 3.4 แก้ไขข้อความ จาก ...สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือ
โครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิค
วิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ     
เป็น ...สามารถด าเนินโครงการหรือโครงการวิจัยด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 
                       10) หน้า 36-37 ข้อ 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา ให้ปรับความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองใหม่ ตามข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงของ             
ข้อ 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
                       หมวดที่ 5 
                       - หน้า 38 ข้อ 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ตัดค าว่า           
“พ.ศ. 2550” 
 หมวดที่ 7 
 1) หน้า 42 ข้อ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการเรียนในหลักสูตรฯ จนส าเร็จการศึกษา เป็น ...อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในการเรียนในหลักสูตรฯ จนส าเร็จ 
การศึกษา 
 2) หน้า 43 ข้อ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร บรรทัดที่ 1-2 ระบุชื่อคณะกรรมการให้ 
ชัดเจน 
                        3) หน้า 43 ข้อ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ย่อหน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 3 ตัดข้อความ “มีค าถามวิจัยอย่างน้อย 2 ค าถาม” 
                        4) หน้า 44 ข้อ 5.3 การประเมินผู้เรียน ย่อหน้าที่ 3 ให้น าแผนการดูแลนักศึกษาจากส านักงาน 
บริหารบัณฑิตศึกษามาระบุ 
 หมวดที่ 8 
 - หน้า 48 ข้อ 1.1.1 ให้พิจารณาเพ่ิม “อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน” 
 ภาคผนวก 1  
 - หน้า 51-102 ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้สอน ข้อ 8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ให้ระบุเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา      
วาระท่ี 4.1    การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

        คณะพยาบาลศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
เนื่องจาก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 
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2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปี
การศึกษา 2561 
                  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ พัฒนาและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา        
พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์        
พ.ศ. 2560 โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตบัณฑิตให้ “เก่ง” โดยมีความรู้ด้านวิชาการและการพยาบาล พร้อมทั้งมีทักษะปฏิบัติ
ทางการพยาบาล สามารถประยุกต์หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการดูแลสุขภาพ “ดี” ได้แก่ มีคุณธรรมจริยธรรม     
ให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และ “มีจิตอาสา” ในการดูแลและให้การบริการด้านสุขภาพ สอดคล้อง
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564 มีเป้าประสงค์ เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการ และเชี่ยวชาญใน
ทักษะวิชาชีพ การเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ ทันต่อ
เทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการท างาน มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม และความพอเพียงมีมนุษยสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 2560) โดยเน้นการจัดการเรียนสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน (Outcome-based 
education : OBE) รวมถึงสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั่นคือ “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึก
ดีต่อสังคม” โดยเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี   
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ จ านวนหน่วยกิตตอลดหลักสูตร 138 หน่วยกิต ประกอบด้วย  
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (กลุ่มภาษา รวม 15 หน่วยกิต,  
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม 6 หน่วยกิต, กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต,      
กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต)   
   2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 20 หน่วยกิต     
กลุ่มวิชาชีพทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต, กลุ่มวิชาชีพปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) 
         3)หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

       จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค จัดการ
เรียนการสอน วัน – เวลาราชการ และวันหยุดราชการ การรับเข้าศึกษาและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวง  
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ที่สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ จ านวนรับเข้าศึกษา 100 คน/ปี 
        หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก สาขาพยาบาลศาสตร์ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2561 และได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561  

       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติ เป็นไปตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์        
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พ.ศ. 2560 สัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการต่อบุคลากร
สายวิชาการ 

       การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านภาษา จากอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562     
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงาน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการ 
แก้ไขดังนี้ 
   หมวดที่ 1  
                1) หน้า 1 ข้อ 5.1 แก้ไขข้อความ จาก ...หลักสตูรระดับคุณวุฒิปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 เป็น ...หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 2) หน้า 1 ข้อ 5.2 แก้ไขข้อความ จาก ...หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เป็น      
...หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 3) หน้า 3 ข้อ ข้อ 5. นางสาวสุดารักษ์ ประสาร ให้ระบุ หมายเหตุ: มี ประสบการณ์ด้านการ
พยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ มากกว่า 10 ปี 
 4) หน้า 3 ข้อ 11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปรับการเขียนให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
 5) หน้า 4 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แก้ไข
ข้อความ ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 2-4 จาก ...เปิดโอกาสให้พยาบาลสามารถท างานในประเทศกลุ่มอาเซียน อย่างไรก็
ตามก็จะต้องผ่านการทดสอดความสามรถทางวิชาชีพด้วยภาษาท่ีประเทศนั้นก าหนด ซึ่งพบว่า จ านวนบุคลากรที่สอบ
ผ่านาเงื่อนไขเหล่านี้มีน้อยมาก เป็น ...เปิดโอกาสให้พยาบาลสามารถท างานในประเทศกลุ่มอาเซียนซึ่งมีความแตกต่าง
ของภาษาและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเข้าไปท างานในประเทศกลุ่มอาเซียนจ าเป็นต้องผ่านการทดสอบ
ความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งพบว่าจ านวนบุคลากรที่สอบผ่านเงื่อนไขเหล่านี้มีน้อยมาก 
 6) หน้า 4 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร แก้ไขข้อความ ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 9 จาก              
...Outcome base education : OBE เป็น ...Outcome-based education : OBE 
 7) หน้า 4 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร บรรทัดที่ 3 ตัดค าว่า “Humanized care” 
 8) หน้า 4 ข้อ 13.3 การบริหารจัดการ บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความ ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 9 จาก              
...หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีการประสานงานกับคณะต่างๆ เป็น ...มีผู้ประสานรายวิชาประสานงานกับคณะ
ต่าง ๆ 
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      หมวดที่ 2  
 1) หน้า 7 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร แก้ไขข้อความ บรรทัดที่ 6-10 จาก ...บางแห่งไม่
สามารถเปิดให้บริการหอผู้ป่วยในใหม่ให้เพียงพอได้  ทั้งท่ีมีอาคารและเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อม  ท าให้เกิด
สภาพผู้ป่วยล้นเตียง และยังพบว่าโรงพยาบาลที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพส่งผลให้ผู้ป่วยมีการติดเชื้อและเกิด
ภาวะแทรกซ้อนตามมา  ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยนานขึ้น และมีอัตราการตายเพ่ิมมากข้ึนใน
โรงพยาบาล  ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เป็น ...บางแห่งไม่
สามารถเปิดให้บริการหอผู้ป่วยในใหม่ให้เพียงพอได้ ทั้งที่มีอาคารและเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อม ท าให้เกิด
สภาพผู้ป่วยติดเตียง และยังพบว่าโรงพยาบาลที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพส่งผลให้ผู้ป่วยมีการติดเชื้อและเกิด
ภาวะแทรกซ้อนตามมา ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล4       
และเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเหลื่อมล้ า ผลกระทบของความปลอดภัยในชีวิต และส านึกดีต่อสังคม 
 2) หน้า 7 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับการเขียนให้สอดคล้องกับ มคอ.1  

     3) หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขข้อความ จาก ...เมื่อส าเร็จการศึกษาจาก 
หลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็น ...เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีคุณสมบัติและ
สมรรถนะดังต่อไปนี้  

     4) หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขข้อความ ข้อ 1.3.3 จาก ...มีศักยภาพให้การ 
พยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการ โดยใช้ศิลปะและศาสตร์ 
ทางการพยาบาล รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็น ...มีสมรรถนะให้การพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย 
ทุกภาวะสุขภาพทุกระดับของสถานบริการเน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยใช้ศิลปะและศาสตร์
ทางการพยาบาล รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  

         5) หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขข้อความ ข้อ 1.3.4 จาก ...มีศักยภาพการคิด
อย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถประยุกต์
และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสังคม เป็น ...มีสมรรถนะการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ         
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล และให้ข้อความ “สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสังคม” แยกเป็นอีก     
1 ข้อ  
      6) หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขข้อความ ข้อ 1.3.5 จาก ...มีความสามารถ   
ในการท างานเป็นทีม และท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพหรือชุมชน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้การ
พยาบาลที่ไวต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ เป็น ...ท างานเป็นทีม          
และท างานร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้การพยาบาลที่ไวต่อสถานการณ์          
และสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ 
      7) หน้า 9 ข้อ 1) แผนการก ากับมาตรฐานหลักสูตร ข้อย่อย 2.2 กลยุทธ์ ข้อ 1 แก้ไขข้อความ 
จาก ... 1) ติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (IPE) เป็น ...ควบคุม ก ากับ และติดตามผลการปรับปรุง/
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการวิชาชีพและการ
จัดการเรียนรู้  
 8) หน้า 9 ข้อ 2) แก้ไขข้อความ จาก ...แผนการพฒันาบัณฑิตและศิษย์เก่า เป็น ...แผนการ
พัฒนานักศึกษา และปรับกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้และหลักฐานให้สอดคล้องกัน 
                         9) หน้า 10 ข้อ 2) แผนการพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่า ข้อย่อย 2.3 ตัวบ่งชี้ ข้อ 1 แก้ไขข้อความ 
จาก ...จ านวนรายวชิาในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามีการใช้ digital literacy อย่างน้อย 1 
รายวิชา เป็น ...จ านวนรายวชิาในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษามี digital literacy อย่างน้อย 
1 รายวิชา   
                         10) หน้า 10 ข้อ 4) แผนพัฒนาคณาจารย์ ข้อย่อย 2.2 กลยุททธ์ ข้อ 1 แก้ไขข้อความ จาก         
...จัดท าแผนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และพัฒนาอาจารย์ให้สามารถเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ เป็น ...จัดท าแผนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้สามารถเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้ 

              11) หน้า 10 ข้อ 4) แผนพัฒนาคณาจารย์ ข้อย่อย 2.3 ตัวบ่งชี้ ข้อ 1 แก้ไขข้อความ จาก         
...จ านวนอาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้นเป็นตามแผนพัฒนาอาจารย์ เป็น ...จ านวนอาจารย์มีต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมมากข้ึนเป็นตามแผนพัฒนาอาจารย์ 

              12) หน้า 10 ข้อ 4) แผนพัฒนาคณาจารย์ ข้อย่อย 2.4 หลักฐาน ข้อ 2 แก้ไขข้อความ จาก         
...รายชื่ออาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ...รายชื่ออาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการรายใหม่ 
      13) หน้า 11 ข้อ 5) แผนพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน      
ให้เพ่ิมกลยุทธ์เกี่ยวกับ “patient safety” และ “RDU”  
                       หมวดที่ 3 

    1) หน้า 14 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า แก้ไขข้อความ จาก ...การปรับตัวไม่มี 
ประสิทธิภาพ เป็น ...ขาดทักษะในการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย 
    2) หน้า 14 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา ข้อ 3 แก้ไข
ข้อความ จาก ...จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  เป็น ...จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
    3) หน้า 17 ข้อ 2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร ปรับต้นทุนการผลิตให้ตรงกับตาราง 2.6.2  
                       4) หน้า 21 รายวิชา 1801 203 แก้ไขชื่อรายวิชา จาก ...แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีทางการ
พยาบาล (Basic Concepts and Nursing Theories) เป็น ...แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล (Concepts and 
Nursing Theories)  
                       5) หน้า 21 รายวิชา 1801 204 แก้ไขชื่อรายวิชา จาก ...การพยาบาลพื้นฐาน เป็น ...การพยาบาล
เบื้องต้น  
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                       6) หน้า 22 รายวิชา 1801 433 แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก ... Seminar Issues and 
Trends Development of Nursing Profession เป็น ... Seminar on Issues and Trends Development of 
Nursing Profession  
                       7) หน้า 22 รายวิชา 1801 430 แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทย จาก ...ปฏิบัติสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช เป็น ...ปฏิบัตกิารพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
                       8) หน้า 22 ข้อ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ให้พิจารณาเลือกภาษาต่างประเทศ 2 รายวิชา 
                       9) หนา้ 26 แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ให้ปรับแผนการศึกษาให้เป็นตามที่สภา   
การพยาบาลก าหนด เนื่องจากมีจ านวนชั่วโมงปฏิบัติ 42 ชั่วโมง 
                       10) หน้า 35 รายวิชา 1904 101 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 2 จาก ...ระบบย่อยอาหาร เป็น ...ระบบทางเดินอาหาร 
                       11) หน้า 36 รายวิชา 1904 103 ชีวเคมีทางการพยาบาล ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาโดย
ประสานกับวิทยาลัยแพทย์ฯ เจ้าของรายวิชา   
                       12) หน้า 38 รายวิชา 1505 201 เภสัชวิทยาทางการพยาบาล แก้ไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
จาก ...1904 101 สรีรวิทยาของมนุษย์ เป็น ...1904 101 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ และแก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย บรรทัดที่ 3 จาก ...ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสารทอัตโนมัติ เป็น ...ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
อัตโนมัติ  
                       13) หน้า 38 รายวิชา 1801 203 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล ให้เรียงล าดับค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยใหม่ และเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ Patient Safety และปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
                       14) หน้า 41 รายวิชา 1801 210 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย จาก ...หลักการพื้นฐานงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช เป็น ...หลักการเบื้องต้นงานสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 1 จาก ...Foundations of psychiatric-
mental health nursing, เป็น ...Foundation of psychiatric-mental health nursing, และบรรทัดที่ 3 จาก 
...giving advice and intervention for psychiatric problems เป็น ...giving advice and intervention for 
psychiatric and social problems 
     15) หน้า 41 รายวิชา 1801 211 การพยาบาลชุมชน 1 แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัด
ที่ 1 จาก ...แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับชุมชน เป็น ...แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับอนามัยชุมชน และแก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
                        16) หน้า 41 รายวิชา 1801 212 การสร้างเสริมสุขภาพ แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 4จาก ...ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ เป็น ...ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการสร้าง
เสริมสุขภาพ และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 17) หน้า 42 รายวิชา 1801 314 การพยาบาลมารดา ทารก แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 3 จาก ...physical and psycho-social changes during pregnancy and postpartum; 
เป็น ...physiological and psycho-social changes during pregnancy and postpartum;  
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 18) หน้า 42 รายวิชา 1801 315 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 2 จาก ...chronic illness and palliative care; เป็น ...chronic illness and end of life 
care; 
 19) หน้า 43 รายวิชา 1801 317 การพยาบาลชุมชน 2 แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 1 จาก ...กระบวนการพยาบาลชุมชน เป็น ...กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน และพิจารณาเพ่ิม       
“การด าเนินงานร่วมกับสาขาวิชาชีพ” 
 20) หน้า 44 รายวิชา 1801 323 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย บรรทัดที่ 1 ตัดข้อความ “การประเมินสภาพจิต” 
 21) หน้า 45-50 รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพปฏิบัติการ ให้ปรับการเขียนจ านวนหน่วยกิตเป็น 2 
หน่วยกิต หรือ 3 หน่วยกิต โดยไม่ต้องระบุตัวเลขในวงเล็บ และเพ่ิมค าอธิบายจ านวนชั่วโมงในการปฏิบัติไม่น้อยกว่า 
135 ชั่วโมง และให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 1 จาก ...ฝึกปฏิบัติการพยาบาล เป็น ...ปฏิบัติการ
พยาบาล ทุกรายวิชา 
  22) หน้า 46 รายวิชา 1801 325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 แปลความหมายของ
ค าว่า “วิกฤต” ในค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง   
 23) หน้า 49 รายวิชา 1801 434 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 2 ค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตรวจสอบการแปลความหมายค าว่า “ภาวะมีบุตรยาก” และ “infertility”     
 24) หน้า 49 รายวิชา 1801 435 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล ปรับการเขียนค าอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุมมากขึ้น   
 25) หน้า 49 รายวิชา 1801 436 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุมมากขึ้น    
 26) หน้า 50 รายวิชา 1801 137 การดูแลข้ามวัฒนธรรม แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 4 จาก ...หลักการและแนวคิดการดูแลทางวัฒนธรรม เป็น ...หลักการและแนวคิดการดูแลข้ามวัฒนธรรม
และปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
 27) หน้า 50 รายวิชา 1801 138 การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย จาก ...แนวคิดการบริการสุขภาพ  หลักการและองค์ประกอบของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
ศักยภาพที่จ าเป็นต่อการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพ่ือการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ เป็น ...แนวคิดการบริการสุขภาพ  หลักการและองค์ประกอบของการบริการ ศักยภาพที่จ าเป็นต่อ
การบริการ  การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และปรับการเขียนค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
 28) หน้า 50 รายวิชา 1801 239 การดูแลแบบประคับประคอง แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย บรรทัดที่ 1 จาก ...หลักการ และแนวคิดการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เป็น ...หลักการ และแนวคิด
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองทั้งผู้ป่วยและญาติ และปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง
กับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
 29) หน้า 50 ให้พิจารณาเพ่ิมรายวิชาที่ต้องเรียนมาในรายวิชาที่จ าเป็น 
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 30) หน้า 55 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น ...อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 
 31) หน้า 75 ข้อ 4.5 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ให้ระบุรหัสวิชาในผล
การเรยีนรู้แต่ละข้อ 
 32) หน้า 75 ข้อ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน ให้ระบุจ านวนหน่วยกิตในตาราง 
 หมวดที่ 4 
 - หน้า 87-92 ข้อ 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา ให้ทบทวนการใช้จุดด า ในหมวดวิชาเฉพาะทุกรายวิชา   
 หมวดที่ 5 

   - หน้า 93 ข้อ 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ข้อย่อย 2) แก้ไข 
ข้อความ จาก ...ก าหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชาต้องทวนสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละปี
การศึกษา และมีจ านวนรายวิชาที่ทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาและ
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย เป็น ...ก าหนดการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชาต้องทวนสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกปีการศึกษา และมีจ านวนรายวิชาที่ทวนสอบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย 
 หมวดที่ 7 
 1) หน้า 97 หัวข้อ รายงานจ านวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และ    
ที่เก่ียวข้อง ประเภท/รายการมรา 4 แก้ไขข้อความจาก ...สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม วิดีทัศน์ วีดิโอเพ่ือการศึกษา     
เป็น ...สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม วีดิทัศน์ วิดีโอเพ่ือการศึกษา และหน้า 98 ตัดข้อความ “(Online งบคณะซื้อวารสาร
ต่างประเทศ)” 
     2) หน้า 99 ข้อ 4.1 แก้ไขข้อความจาก ...อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคนมีคุณสมบัติครบตาม
ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย เป็น ...อาจารย์พยาบาลประจ า
หลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย 

             3) หน้า 99 ข้อ 4.3 แก้ไขข้อความจาก ...อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา เป็น ...อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา  

    4) หน้า 100 ข้อ 4.3 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ     
ให้ตรวจสอบการเขียนตาม มคอ.1 และให้ระบุหัวข้อ 4.2 และ 4.3 ด้วย 

    ภาคผนวกที่  1 
     - หน้า 121-124 นางสาวสุดารักษ์ ประสาร ให้ระบุผลงานในข้อ 8.14 ประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการ  
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วาระท่ี 4.2   การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง          
พ.ศ. 2562    

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
ชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรนี้เปิด
การเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/ 2557 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เป็นครั้งแรก มีนักศึกษาในหลักสูตร
แล้วจ านวน 4 รุ่น ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด 18 คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรไปแล้ว 2 รุ่น จ านวน 2 คน และสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 2 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไข
รูปเล่มและขออนุมัติส าเร็จการศึกษา  
          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถด าเนินการวิจัยในด้านชีวเวชศาสตร์ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยบัณฑิตสามารถบูรณาการการเรียนและวิจัย เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ 
ในแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบองค์รวม ให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นหลักสูตรเต็มเวลาให้ใช้เวลา
ศึกษา ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 จ านวน 36 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิตและ แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต) และหมวด
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษา
ไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษได้  
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  จัดการเรียนการสอนในและนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2550 จ านวนรับนักศึกษาเฉลี่ย 9 คน/ปี (แผน 
ก แบบ ก1 จ านวน 1 คน แผน ก แบบ ก2 จ านวน 8 คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน 
32,182 บาท/คน/ปี (ไม่น าค่าจ้างอาจารย์มาพิจารณา ทั้งนี้เงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเงินเดือน
อาจารย์ผู้สอนเป็นบุคลากรเงินงบประมาณแผ่นดินทุกท่าน) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาค
การศึกษาละ 30,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา คิดเป็น 60,000 บาท/คน/ปี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 5 คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านภาษา คือ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
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การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และ 
จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
 หมวดที่ 1  
                1) หน้า 1 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา แก้ไขข้อความ จาก ...รับทั้งนักศึกษาไทยที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษได้ เป็น ...รับทั้งนักศึกษา
ไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษได้ 
 2) หน้า 4 วรรคที่ 1 ให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคที่มากับชาวต่างชาติโดยระบุให้ชัดเจน และแยก
ข้อ 1-3 เป็นข้อโดยไม่ต้องเขียนเป็นความเรียง 
 3) หน้า 4-5 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ให้ปรับการเขียนและเพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคในภาค
อีสานและการข้ามวัฒนธรรม และย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 10-11 ตัดข้อความ“และปัจจุบันหลักสูตรก าลังปรับปรุง
หลักสูตร” 
 4) หน้า 6 ข้อ 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ให้น าข้อมูลจากข้อ 12.1 การพัฒนา
หลักสูตร มาปรับการเขียนให้สอดคล้องกัน และบรรทัดที่ 8 ตัดข้อความ “ดังนั้น” และบรรทัดที่ 12 แก้ไขข้อความ
จาก ...ดังนั้นการพัฒนาเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบบสหขาวิชาชีพ เป็น ...ดังนั้นการพัฒนาเป็นหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ  
      หมวดที่ 2  
 1) หน้า 7 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร แก้ไขข้อความ บรรทัดที่ 11 จาก ...ภายใตก้าร
ขับเคลื่อนของบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เป็น ...ภายใต้การขับเคลื่อนของบุคลากรที่มีความรู้  
และความเชี่ยวชาญ 
 2) หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตัดข้อ 1.3.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ และเพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ 
“การสร้างนวัตกรรม” “apply” และปรับการเขียนให้เป็นไปตาม bloom taxonomy   

     3) หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขข้อความ ข้อ 1.3.2 จาก ...มีความสามารถใน 
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ เป็น ...มีความสามารถใน 
การศึกษาวิเคราะห์ค้นคว้าและวิจัยในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมน าประสบการณ์การเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้  

     4) หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขข้อความ ข้อ 1.3.4 จาก ...สามารถถ่ายทอด  
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เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ใน
การแก้ปัญหาทางวิชาการและหรือวิชาชีพได้ เป็น ...ถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการแก้ปัญหาทางวิชาการและหรือวิชาชีพได้  

         5) หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขข้อความ ข้อ 1.3.5 ตัดค าว่า “สามารถ” 
      6) หน้า 8 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ตรวจสอบให้สอดคล้องกับหมวด 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หน้า 67-68 
      7) หน้า 8 ข้อ 2.1.1 แผนการบริหารหลักสูตร ข้อย่อย 2.2 กลยุทธ์ ข้อ 1 แก้ไขข้อความ จาก   
...ก ากับและติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เป็น 
...ก ากับและติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจ าหลักสูตรมีจ านวนและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
 8) หน้า 8 ข้อ 2.1.1 แผนการบริหารหลักสูตร ข้อย่อย 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน ให้ปรับการเขียน
ใหม่ โดยเรียงข้อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกลยุทธ์ 
                         9) หน้า 8 ข้อ 2.1.3 แผนการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ข้อย่อย 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 
แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์มีผลงานวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน หรืออาจารย์ได้เข้ารับการอบรม การสัมมนา
การร่วมประชุมวิชาการ/วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็น ...1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้ารับการอบรม การสัมมนาการร่วมประชุมวิชาการ/
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
                         10) หน้า 9 ข้อ 2.1.4 แผนพัฒนาบุคลากรสนับสนุนวิชาการ ข้อย่อย 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน     
แก้ไขข้อความ จาก ...บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
เป็น ...บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

              11) หน้า 9 ข้อ 2.1.5 แผนการปรับปรุงกระบวนการท าจัดการเรียนการสอน ให้แก้ไขเป็น     
2.1.5 แผนการพัฒนานักศึกษา และแก้ไขกลยุทธ์เป็น 1. ก ากับ ติดตามการท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จตามระยะเวลาของ
หลักสูตร 2. สนับสนุนให้นักศึกษาให้ไปน าเสนอผลงานวิจัยหรือเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง  

              12) หน้า 9 ให้พิจารณาเพ่ิมข้อ 2.1.7 แผนการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาให้มีความ
ต่อเนื่อง 
                       หมวดที่ 3 

    1) หน้า 10 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก1 แก้ไขข้อความจาก ...เป็นผู้ส าเร็จ 
การศึกษาปริญญาทางแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด รังสี
เทคนิคการแพทย์แผนไทย) และวิทยาศาสตรบัณฑิตอ่ืน ๆ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ มี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างน้อย 1 ปี หรือมีผลการศึกษาอยู่ใน
ร้อยละ 10 อันดับต้นของชั้นปี เป็น ...เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาทางแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาขาเทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด รังสี เทคนิคการแพทย์แผนไทย) และวิทยาศาสตรบัณฑิตอ่ืน ๆ หรือ
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เทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยอย่างน้อย 1 ปี  
    2) หน้า 11 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ข้อ 1) ขาดทักษะการค้นคว้า ให้ระบุปัญหาให้
ชัดเจน 
    3) หน้า 11 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี : ภาคปกติเฉลี่ยปีละ 
9 คน ให้พิจารณาปรับลดแผนการรับ 
                       4) หน้า 12 ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร ให้ทบทวนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
นักศึกษา และแก้ไขข้อความ จาก ...หมายเหตุ * เงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเงินเดือนอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรเป็นบุคลากรเงินงบประมาณแผ่นดินทุกท่าน เป็น ...หมายเหตุ * เงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
เงินเดือนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเป็นบุคลากรเงินงบประมาณแผ่นดินทุกคน  

             5) หน้า 12 ตัดข้อความ รายจ่ายของหลักสูตรคิดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหลักสูตรเท่านั้น 
ประกอบด้วย 

      2.6.2.1 ค่าจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน หมายถึง เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

      2.6.2.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน หมายถึง ค่าจ้างอาจารย์ผู้สอน 
ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส านักงานคณะ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ซึ่งคิด
ปันส่วนมาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

      2.6.2.3 ค่าธรรมเนียมส าหรับบ ารุงมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ค านวณจากค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย 4,000 บาท เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย 10% เงินทุนส านักงานอธิการบดี 10% จ านวนนักศึกษาใน
หลักสูตรอัตรา 8,940 บาท ต่อคนต่อภาคการศึกษา  
   2.6.2.4 ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาต าราและหนังสือส าหรับ
นักศึกษาในหลักสูตร อัตรา 2,000 บาท ต่อคนต่อปี 
                       6) หน้า 13 ข้อ 2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร ข้อ 3 เงินคงเหลือ ให้ทบทวนในปี 2564   
และปี 2566  
                       7) หน้า 14 ข้อ 2) ความหมายของตัวเลข ให้ตรวจสอบ 05 หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ว่าถูกต้องหรือไม่ 
                       8) หน้า 14 รายวิชา 1905 810 โครงการวิจัยพิเศษทางชีวเวชศาสตร์ ให้ย้ายจากกลุ่มวิชาเลือก
เป็นกลุ่มวิชาบังคับ 
                       9) หน้า 14 รายวิชา 1905 811 แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทย จาก ...จลุชีววิทยาการแพทย์และ
ภูมิคุ้มกันวิทยาสมัยใหม่ เป็น ...จุลชีววิทยาการแพทย์และภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง 
                       10) หน้า 15 ก.2 กลุ่มวิชาเลือก ให้พิจารณาปรับลดรายวิชาเลือกให้เป็นไปตามความถนัดของ
หลักสูตรและเป็นไปตามท้องถิ่น  
                       11) หน้า 15 ตัดรายวิชา 1905 815 สถิติส าหรับชีวเวชศาสตร์   
                       12) หน้า 15 พิจารณาปรับลดหน่วยกิต รายวิชา 1905 882 วิทยานิพนธ์  
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                       13) หน้า 18 รายวิชา 1905 803 สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 2 จาก ...ค าถามงานวิจัยของผู้เขียน  ค าถามงานวิจัยของตนเอง เป็น ...ค าถามงานวิจัยของเจ้าของผลงาน  
ค าถามงานวิจัยของผู้เรียน และปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
                       14) หน้า 21 รายวิชา 1905 816 ชีวสารสนเทศ แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 4 
จาก ...association of phylogenetic and functional genome เป็น ... association analysis of 
phylogenetic and functional genome 
     15) หน้า 22 รายวิชา 1905 818 เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จาก ...Principle and application of molecular biology techniques of advance microscopy 
and medical imaging;  Spectroscopy;  Flow cytometry;  Chromatography;  Tissue genetic 
engineering;  DNA preparation and purification;  DNA amplification;  Electrophoresis; hybridization;  
Cloning technology;  Microarray;  DNA sequence analysis;  Biosensor and Special topic in 
biomedical engineering techniques. เป็น ...Principle and application of molecular biology 
techniques of advance microscopy and medical imaging;  spectroscopy;  flow cytometry;  
chromatography;  tissue genetic engineering;  DNA preparation and purification;  DNA amplification;  
electrophoresis; hybridization;  cloning technology;  microarray;  DNA sequence analysis;  biosensor  
and special topic in biomedical engineering techniques  
                        16) หน้า 23 รายวิชา 1905 821 บูรณาการกายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 1 จาก ...Integrate เป็น ...Integrated  
 17) หน้า 25 รายวิชา 1905 882 วิทยานิพนธ์ แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 3-4 
จาก ...โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ เป็น ...โดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
 18) หน้า 35-49 ให้พิจารณาทบทวนจ านวนอาจารย์ผู้สอนเนื่องจากมีจ านวนมากเกินไป 
 19) หน้า 37 เพ่ิมประวัติและผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี  
 20) หน้า 43 ตรวจสอบประวัติและผลงาน ดร.ปิยนันท ์มีเวท ี 
 21) หน้า 44เพ่ิมประวัติและผลงาน ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา  
  22) หน้า 52 ข้อ 5.5.1 ตัดค าว่า “การศึกษาค้นคว้าอิสระ” 
 23) หน้า 52 ข้อ 5.5.2 ตัดค าว่า “การศึกษาค้นคว้าอิสระ” 
 24) หน้า 52 ข้อ 5.6.1 แก้ไขข้อความ จาก ...ประเมินคุณภาพการศึกษาวิจัยโดยอาจารย์ประจ า
วิชา เป็น ...ประเมินคุณภาพการศึกษาวิจัยโดยอาจารย์ประจ ารายวิชา 
 25) หน้า 52 ข้อ 5.6.1 แก้ไขข้อความ จาก ...ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ประจ าวิชา/อาจารย์อ่ืน ๆ อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงาน
ด้วยวาจาและเอกสาร โปสเตอร์ เป็น ...ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/อาจารย์ประจ ารายวิชา/อาจารย์อ่ืน ๆ อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและ
เอกสาร โปสเตอร์ และให้น าระบบประเมินวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมาใช้ 
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 หมวดที่ 4 
 1) หน้า 52 ข้อ 1.2 กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนา ตัดค าว่า 
“การศึกษาค้นคว้าอิสระ” 
 2) หน้า 53 หัวข้อ 1.1.2 สามัคคี ได้แก่ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน ให้พิจารณาปรับกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนา ให้มีความสอดคล้องและสามารถ
วัดความสามัคคีได้ 
 3) หน้า 53 พิจารณาปรับข้อความ ข้อ 1.4 สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 4) หน้า 53 ข้อ 3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ตัดค าว่า “และ
เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร” 
 5) หน้า 54 ข้อ 2.1 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความรู้ในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เป็น ...มีความรู้อย่างลุ่มลึกในสาขาชีวเวช
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับแนวหน้า 
 6) หน้า 54 ข้อ 2.2 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และวิธีการปฏิบัติทาง
วิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า เป็น ...น าความรู้ไปใช้ในการวิจัยและปฏิบัติการ  
ทางชีวเวชศาสตร์  
 7) หน้า 54 ข้อ 2. ด้านความรู้ ข้อย่อย 3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ ในรายวิชาต่าง ๆ         
ในหลักสูตร ตัดค าว่า “การค้นคว้าอิสระ” 
 8) หน้า 54 ข้อ 3.1 แก้ไขข้อความ เป็น ...วิเคราะห์ผลงานวิจัยตลอดจนผลกระทบของ
ผลงานวิจัยด้านชีวเวชศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
 9) หน้า 54 ข้อ 3.2 แก้ไขข้อความ เป็น ...พัฒนาโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยเพื่อหาองค์
ความรู้หรือพัฒนาแนวทางปฏิบัติหรือนวัตกรรมทางชีวเวชศาสตร์ 
 10) หน้า 54 ข้อ 3.3 แก้ไขข้อความ เป็น ...บูรณาการศาสตร์ทางชีวเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์และศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และหาแนวปฏิบัติใหม่ทางการแพทย์และสาธรณสุข 
 11) หน้า 54 ข้อ 3.4 แก้ไขข้อความ เป็น ...วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาทางวิชาการใน
สถานการณ์ที่ซับซ้อน 
 12) หน้า 55 ข้อ 4.1 สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในการแก้ปัญหาทางวิชาการและหรือวิชาชีพได้ ให้ย้ายไป
ข้อ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 13) หน้า 55 ข้อ 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อย่อย 3) 
วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ตัดข้อความ “การค้นคว้าอิสระ” 
 14) หน้า 56 ข้อ 5.1 ตัดข้อความ “รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ” “ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการและสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เผยแพร่เป็นบทความวิจัยในหนังสือรวบรวมผลงานการน าเสนอในที่
ประชุมและหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้”  
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 15) หน้า 56 ข้อ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ข้อย่อย 3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ตัดค าว่า “การค้นคว้าอิสระ” 
 16) หน้า 87-92 ข้อ 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา ให้ทบทวนการระบุความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง ตามท่ีปรับในข้อ 2.การพัฒนาผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
 หมวดที่ 5 

   1) หน้า 61 ข้อ 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชา ข้อย่อย 1) 
แก้ไขข้อความ จาก ...มีคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา ประกอบด้วย ประธานรายวิชา อาจารย์ผู้สอน ประธาน 
หลักสูตร เพ่ือก าหนดแผน ปฏิทิน วิธีการ ขั้นตอน (ท้ังนี้ ผู้สอนไม่เป็นกรรมการทวนสอบรายวิชาของตนเอง ให้ข้อมูล/ 
รับฟังผลการทวนสอบ) เป็น ...มีคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือก าหนดแผน ปฏิทิน วิธีการ ขั้นตอน (ท้ังนี้ ผู้สอนไม่เป็นกรรมการ
ทวนสอบรายวิชาของตนเอง ให้ข้อมูล/รับฟังผลการทวนสอบ)   

   2) หน้า 61 ข้อ 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับหลักสูตร ข้อย่อย 1) 
แก้ไขข้อความ จาก ...มีคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร (ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์  
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต) เพ่ือก าหนดแผน ปฏิทิน วิธีการ ขั้นตอน เป็น ...มี
คณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร (ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต) เพ่ือก าหนดแผน ปฏิทิน วิธีการและขั้นตอน 

   3) หน้า 61 ข้อ 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับหลักสูตร ข้อย่อย 2) ตัด 
ข้อความ “6 ด้าน การสอบใบประกอบวิชาชีพ Exit exam /License” 

   4) หน้า 62 ข้อ 3.2.2 แก้ไขข้อความ จาก ...ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ 
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในลักษณะใดลักษะหนึ่ง เป็น ...ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
 หมวดที่ 7 
 1) หน้า 63 ข้อ 1.1 แก้ไขข้อความ จาก ...จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: มีอย่างน้อย      
3 คน เป็น ...จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: มีอย่างน้อย 5 คน 
     2) หน้า 64 ข้อ 1) แก้ไขข้อความ จาก ...หลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาข้อมูลส าหรับการแจ้ง
แผนการรับนักศึกษา ประกอบด้วย จ านวนรับ คุณสมบัติผู้สมัคร รายละเอียดการสอบคัดเลือก เป็น ...อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาข้อมูลส าหรับการแจ้งแผนการรับนักศึกษา ประกอบด้วย จ านวนรับ 
คุณสมบัติผู้สมัคร รายละเอียดการสอบคัดเลือก 

             3) หน้า 65 ข้อ 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความ จาก ...คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีการประชุมการ
วางแผน เป็น ...คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการประชุมการวางแผน 

    4) หน้า 65 ข้อ 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ เพิ่มข้อความ “ทั้งนี้ ต้องสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของเนื้อหารายวิชา” 
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    5) หน้า 65 ข้อ 5.1 แก้ไขข้อความ จาก ...คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็น ...อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   6) หน้า 65 ข้อ 5.2 แก้ไขข้อความ จาก ...หลักสูตรก าหนด เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ก าหนด 
   7) หน้า 65 ข้อ 5.3.2 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร 
   8) หน้า 65 ข้อ 5.3.4 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร 
   9) หน้า 66 ข้อ 5.5 แก้ไขข้อความ จาก ...วิทยาลัยฯ เป็น ...วิทยาลัยแพทย์ฯ 
   10) หน้า 67 รายงานจ านวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ี 

เกี่ยวข้อง แก้ไขข้อความ จาก ...วารสารภาษาไทย เป็น ...วารสารวิชาการภาษาไทย  
   11) หน้า 67 รายงานจ านวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ี 

เกี่ยวข้อง แก้ไขข้อความ จาก ...วารสารภาษาอังกฤษ เป็น ...วารสารวิชาการภาษาอังกฤษ 
 หมวดที่ 7 
 1) หน้า 70 ข้อ 4.3 แก้ไขข้อความ จาก ...มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปีและแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอต่อหัวหน้าหลักสูตร เป็น ...มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีและแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอต่อคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยฯ 

     
วาระที่ 4.3   การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กรณี         
ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: ขอปรับแผนการศึกษา ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 และปรับแผน
ที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และคณะฯ ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) ปรับแผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรายวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยาและด้านเภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหารในช่วงเวลาที่เหมาะสม ให้จ านวนชั่วโมงแต่ละภาคการศึกษาของนักศึกษามีความสมดุล 
รวมทั้งปรับล าดับและเนื้อหาการเรียนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์สภาวิชาชีพเภสัชกรรม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ภายนอกที่สะท้อนปัญหามายังหลักสูตร เช่น ข้อมูลจากผลการประเมินบัณฑิต การที่สภาเภสัชกรรมได้
ก าหนดให้มีการสอบวัดความรู้เมื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์เรียนจบในชั้นปีที่ 4 การพัฒนากลไกการส่งเสริมให้นักศึกษา
ให้มีทักษะทางเภสัชกรรมปฏิบัติที่ดีขึ้น รวมถึงการที่หลายมหาวิทยาลัยปรับการเรียนการสอนด้านคลินิกลงมาในชั้นปี
ที่ 3 รวมถึงการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
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   - ย้ายรายวิชา 1507 300  การบริหารเภสัชกิจ จากชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย ไปเรียน 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย  
   - ย้ายรายวิชา 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ จากชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย  
ไปเรียนชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 
  - ย้ายรายวิชา 1506 426  เภสัชกรรมการจ่ายยา จากชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น มาเรียนชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 
  - ย้ายรายวิชา 1506 321 ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม จากชั้นปีที่ 4 ภาค
การศึกษาปลาย มาเรียนชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 

2) ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน จ านวน 1 รายวิชา คือ 1506 426 เภสัชกรรมการจ่ายยา 3(2-3-4)      
จากเดิมระบุวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วิชา 1505 302 เภสัชวิทยา 2 ปรับเป็น 1505 300 เภสัชวิทยา 1 เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา และสอดคล้องกับการขอปรับ
แผนการศึกษาในประเด็นที่ 1 

3) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 4 รายวิชา และกลุ่มวิชาชีพ
บังคับ จ านวน 8 รายวิชา เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหา และจัดล าดับเนื้อหาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงแก้ไข
ประเด็นเนื้อหาที่ยังไม่สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1) 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Anatomy and Physiology I) 4 (4-0-8) 
2) 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Anatomy and Physiology 

Laboratory I) 
1 (0-3-0) 

3) 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Anatomy and Physiology II) 4 (4-0-8) 
4) 1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Anatomy and Physiology 

Laboratory II) 
1 (0-3-0) 

5) 1503 310 เภสัชเวท (Pharmacognosy) 3 (3-0-6) 
6) 1503 411 ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข (Herbal medicines in Health Care 

System)  
2 (2-0-4) 

7) 1506 426 เภสัชกรรมการจ่ายยา (Dispensing Pharmacy) 3 (2-3-4) 
8) 1506 403 เภสัชบ าบัด 1 (Pharmacotherapy I) 4 (3-3-6) 
9) 1506 404 เภสัชบ าบัด 2 (Pharmacotherapy II) 4 (3-3-6) 
10) 1506 517 เภสัชบ าบัด 3 (Pharmacotherapy III) 4 (3-3-6) 
11) 1506 518 เภสัชบ าบัด 4 (Pharmacotherapy IV)  4 (3-3-6) 
12) 1506 519 เภสัชบ าบัด 5 (Pharmacotherapy V)  4 (3-3-6) 
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4) ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จ านวน 118 รายวิชา  
    สืบเนื่องจากผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่คณะเภสัชศาสตร์ได้เริ่มท าตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2556      

เป็นต้นมา พบว่า  มีหลายวิชาที่อาจารย์ผู้ประสานงานแจ้งว่าไม่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากวิธีการประเมินผลที่ระบุในประมวลรายวิชา (course syllabus) ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่แต่ละวิชาได้รับมอบหมาย ปัญหาหลักมาจากการตีความที่ไม่ตรงกันของอาจารย์แต่ละท่านระหว่างการ
จัดท า มคอ.3 ในช่วงที่มีการจัดท าหลักสูตร ส่งผลให้การก าหนดแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ จุดด า-จุดขาวในบางด้านอาจไม่สอดคล้องกับเนื้อหา รูปแบบการสอน และวิธีการวัดผล รวมถึงการก าหนด
จุดไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในรายวิชาหมวดเดียวกัน หรือที่มีการเรียนการสอนที่คลายคลึงกัน เพื่อให้สามารถจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมชัดเจน สอดคล้องวัตถุประสงค์รายวิชาและสามารถวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด      พร้อมทั้งสอดคล้องกับภาพรวมของผลการเรียนรู้ของทั้งหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้จัดท า
แนวทางการก าหนดรายวิชาที่รับผิดชอบหลักหรือรองของแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ และเสนอปรับแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียด
อ่ืนในหลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีผลกระทบต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  โดยมีรายวิชาดังนี้ 

กลุ่มวิชา รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
(จ านวน 10 รายวิชา) 

1) 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 
2) 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 
3) 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2  
4) 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2  
5) 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 
6) 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 
7) 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 
8) 1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 
9) 1502 232 หลักการท างานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 

2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
(จ านวน 52 รายวิชา)  
 
 
 
 
 
 
 
 

10) 1503 201 เคมีพ้ืนฐานส าหรับเภสัชศาสตร์ 
1) 1501 100 นิเทศเภสัชศาสตร์ 
2) 1501 400 นิติเภสัชและจรรยาบรรณชีพ 
3) 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 
4) 1501 502 สารนิพนธ์ 
5) 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา  
6) 1502 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา  
7) 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ 
8) 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์  
9) 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์  



29 

 
กลุ่มวิชา รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) 1503 310 เภสัชเวท  
11) 1503 311 ปฏิบัติการเภสัชเวท  
12) 1503 323 เภสัชเคมี 1 
13) 1503 325 เภสัชเคมี 2 
14) 1503 326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 
15) 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 
16) 1503 328 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2  
17) 1503 329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2  
18) 1503 411 ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข  
19) 1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น  
20) 1504 300 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1  
21) 1504 301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1   
22) 1504 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2  
23) 1504 305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2  
24) 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 
25) 1504 401 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 
26) 1504 404 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4  
27) 1505 300 เภสัชวิทยา 1  
28) 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 
29) 1505 302 เภสัชวิทยา 2  
30) 1505 303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2  
31) 1505 400 พิษวิทยาคลินิก  
32) 1506 321 ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม  
33) 1506 403 เภสัชบ าบัด 1   
34) 1506 404 เภสัชบ าบัด 2  
35) 1506 421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล 
36) 1506 422 ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์  
37) 1506 425 บริการสารสนเทศทางยา  
38) 1506 426 เภสัชกรรมการจ่ายยา   
39) 1506 517 เภสัชบ าบัด 3 
40) 1507 300 การบริหารเภสัชกิจ  
41) 1507 402 เภสัชกรรมชุมชน  
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กลุ่มวิชา รายวิชา 

42) 1507 403 ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 
43) 1507 404 เภสัชสาธารณสุข  
44) 1506 518 เภสัชบ าบัด 4 
45) 1506 519 เภสัชบ าบัด 5 
46) 1507 523 เภสัชกรกับอนามัยชุมชน 
47) 1503 410 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
48) 1503 420 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ  
49) 1503 421 ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ  
50) 1504 510 สัมมนาทางเภสัชกรรม  
51) 1504 521 กระบวนการผลิตทางเภสัชอุตสาหกรรม   
52) 1504 522 การควบคุมและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 
(จ านวน 24 รายวิชา) 

1) 1502 506 โภชนาการและโภชนบ าบัด 
2) 1502 509 เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์  
3) 1503 520 เภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล  
4) 1503 524 การแพทย์ทางเลือกส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์  
5) 1504 524 การวิจัยพัฒนาและข้ึนทะเบียนยา  
6) 1504 612 เภสัชภัณฑ์และระบบน าส่งยาแบบใหม่  
7) 1505 512 ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา  
8) 1507 521 การตลาดยา  
9) 1507 524 พฤติกรรมสุขภาพ 
10) 1507 527 การให้ค าปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 
11) 1506 523 การตรวจติดตามระดับยา 
12) 1506 524 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช  
13) 1506 525 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  
14) 1506 526 การประเมินการใช้ยา  
15) 1506 529 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา  
16) 1506 530 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
17) 1503 516 การสร้างมาตรฐานพืชสมุนไพร  
18) 1503 522 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ด้านเภสัชเคมี  
19) 1503 523 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพรและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
20) 1504 527 การผลิตและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร 
21) 1504 528 ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางเพ่ือความงาม  
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22) 1504 529 ความก้าวหน้าทางระบบน าส่งยา 
23) 1504 611 วิทยาการเครื่องส าอาง 
24) 1504 613 ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์  

4. กลุ่มฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพ 
(จ านวน 32 รายวิชา) 
 
 

1) 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป 
2) 1506 601 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์ 
 
3) 1506 602 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแล

ผู้ป่วยนอก 
4) 1506 603 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรม

ชุมชน 
5) 1506 621 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลเภสัชกรรมด้านการจัดการด้าน

ยาเพื่อความปลอดภัย 
6) 1504 625 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา 1 
7) 1504 629 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพ

และการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1  
8) 1504 623 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมสมมูล

และชีวสมมูล  
9) 1504 632 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประสานงานวิจัย

ทางคลินิก   
10) 1506 622 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
11) 1506 624 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรม

ชุมชนและเภสัชกรครอบครัว  
12) 1506 627 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์

ปราศจากเชื้อ 
13) 1506 604 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศ

ทางยา 
14) 1506 606 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคหัวใจ

และหลอดเลือด 
15) 1506 610 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวช

ศาสตร์   
16) 1506 611 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อ  
17) 1506 612 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช  
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18) 1506 613 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านประสาท
วิทยา 

19) 1506 614 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา  
20) 1506 615 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านศัลยศาสตร์  
21) 1506 616 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยหนัก 
22) 1506 619 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านปฐมภูมิ  
23) 1506 620 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจ

ติดตามระดับยา  
 24) 1506 625 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วย

นอกเฉพาะโรค 
25) 1506 626 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน  
26) 1506 628 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการประเมิน

การใช้ยา 
27) 1504 620 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเครื่องส าอางและ

ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 
28) 1504 622 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านยาและอาหารสัตว์  
29) 1504 626 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา 2  
30) 1504 628 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตและควบคุม

คุณภาพยาสมุนไพร  
31) 1504 630 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพ

และการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2  
32) 1504 631 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์

อาหารเพื่อสุขภาพ  
 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรเภสัชศาสตร 
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ข้อ 1-3 และในข้อ 4. การปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ให้ระบุความรับผิดชอบหลักให้ครบทุกรายวิชาใน 3 ด้านแรก ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/ว1383 ลงวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมีเนื้อความว่าสถาบันอุดม 
ศึกษา ควรก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มีครบทั้ง 5 ด้าน แต่อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้ ส าหรับ
กรณีท่ีการจัดการศึกษาในบางหลักสูตรอาจไม่สามารถก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาได้ครบทั้ง 5 ด้าน ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นควรให้มีการก าหนดแต่ละรายวิชาในทุก ๆ หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน 
อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลือร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา และรวมทั้งหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน โดยให้แก้ไขตาม
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 
วาระท่ี 4.4   การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
หลักสูตร จ านวน 19 หลักสูตร     

คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ       
(Key Performance Indicators) ใน รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 จ านวน 19 หลักสูตร ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี้  

ล าดับ 
ที ่

หลักสูตร วันที่สภาอนุมัติ วันที่ สกอ. รับทราบ ใช้เกณฑ์ 
มาตรฐาน 
หลักสูตร 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

27 สิงหาคม 2560 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2558 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

25 กุมภาพันธ์ 2560 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2558 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

28 มกราคม 2560 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2558 

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

28 มกราคม 2560 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2558 

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

26 มีนาคม 2559 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2548 

6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

27 สิงหาคม 2559 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

พ.ศ. 2558 
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ล าดับ 

ที ่
หลักสูตร วันที่สภาอนุมัติ วันที่ สกอ. รับทราบ ใช้เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
หลักสูตร 

CHECO 
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

25 กุมภาพันธ์ 2560 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2558 

8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

27 พฤษภาคม 2560 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2558 

9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

28 มกราคม 2560 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2558 

10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโลยียางและพอลิเมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

28 มกราคม 2560 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2558 

11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

26 มิถุนายน 2560 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2558 

12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

30 มกราคม 2559 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2558 

13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

27 มิถุนายน 2558 16 ธันวาคม 2558 พ.ศ. 2548 

14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

27 พฤษภาคม 2560 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

พ.ศ. 2558 
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ล าดับ 

ที ่
หลักสูตร วันที่สภาอนุมัติ วันที่ สกอ. รับทราบ ใช้เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
หลักสูตร 

CHECO 
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

30 มกราคม 2559 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2558 

16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

25 มีนาคม 2560 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2558 

17 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 

30 มกราคม 2559 13 กรกฎาคม 2560 พ.ศ. 2558 

18 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

30 มกราคม 2559 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2558 

19 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

29 กรกฎาคม 2560 อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. 2558 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง      
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตร จ านวน 19 หลักสูตร และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา    
กลั่นกรองหลักสูตรฯ จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
 - หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ตรวจสอบตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ข้อ 3.2 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นความอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้เหมือนกัน 
ทุกหลักสูตร  
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วาระท่ี 4.5   การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
              คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มวิชาเอกจากเดิม 3 วิชาเอก เป็น 4 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกพืชไร่ วิชาเอกพืชสวน วิชาเอกสัตว
ศาสตร์ และวิชาเอกประมง ด าเนินการเปิดหลักสูตรครั้งแรก คือหลักสูตร พ.ศ. 2533 สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2531 มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งสิ้น 
4 ครั้ง มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน 31 รุ่น ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด 
193 คน และมีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรไปแล้ว 27 รุ่น จ านวน 2,755 คน  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ก าหนดการเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลา
ศึกษาในหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี แบบศึกษาเต็มเวลา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาค
การศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ด าเนินการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวด 3 จ านวนรับนักศึกษา 320 คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
นักศึกษา จ านวน 56,839 บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 15,000 บาท/คน       
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนตามระบบ ISCED 2013 โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา จ านวน 11 คนและสัมพันธ์กับสาขาวิชา จ านวน 1 คน         
มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการ
ตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 13/2561 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 14 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยให้เปิดรับนักศึกษาเฉพาะปีการศึกษา 2562 และ 2563 เท่านั้น และในการ 
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งถัดไปให้มีรายละเอียดของเทคโนโลยีก้าวหน้าและจัดท าเป็นหลักสูตรพันธ์ใหม่ โดยให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับ การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562 หากจะจัดท าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 
เกษตรศาสตร์ ให้คณะเสนอแผนการจัดท าหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  
 ส าหรับรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองหลักสูตรฯ จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภา 
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มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้    
 1. หากคณะเกษตรศาสตร์จะจัดท าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ให้คณะฯ 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 2. ให้ปรับลดรายวิชาเลือกสาขาวิชาเอกให้เหลือ 10 รายวิชา ทุกสาขาวิชาเอก 
 3. ค าอธิบายรายวิชา ให้ปรับการเขียนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 สารบัญ 
 - ให้ระบุสาขาวิชาเอกและระบุหน้าให้ชัดเจน 
    หมวดที่ 1  
                1) หน้า 8 ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ “การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม”  
 2) หน้า 9 ข้อ 13.3 การบริหารจัดการ บรรทัดที่ 4 แก้ไขข้อความ จาก ...การวางแผนการเรียน
การสอนผ่านรายละเอียดวิชา เป็น ...การวางแผนการเรียนการสอนผ่านรายละเอียดของรายวิชา 
 หมวดที่ 2 
 1) หน้า 10 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร ให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ “ท้องถิ่น” “การช่วยชุมชน” 
 2) หน้า 11 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ “บริการวิชาการ” “การ
พัฒนาท้องถิ่น” 
 3) หน้า 11 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตัดข้อความ “และคิดต้นทุนก าไรในการผลิตได้” 
 4) หน้า 11 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขข้อความ จาก ...สร้างนวัตกรรม เป็น ...ร่วม
สร้างนวัตกรรม 
 5) หน้า 12 ข้อ 2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ข้อย่อย 1. ด้านหลักสูตร ข้อ 1.1.1 แก้ไข
ข้อความ จาก ...จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น ...จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 6) หน้า 12 ข้อ 2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ข้อย่อย 1. ด้านหลักสูตร ข้อ 2.2 กลยุทธ์
แก้ไขข้อความ จาก ...สนับสนนุให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนอย่างน้อย 12 คน ตลอดปีการศึกษา เป็น ...
สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวนอย่างน้อยสาขาวิชาเอกละ 3 คน ตลอดปีการศึกษา 
 7) หน้า 12 ข้อ 2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ข้อย่อย 1. ด้านหลักสูตร ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้
แก้ไขข้อความ จาก ...จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 12 คน ตลอดปีการศึกษา เป็น ...จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวนสาขาวิชาเอกละ 3 คน ตลอดปีการศึกษา 
 8) หน้า 12 ข้อ 2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ข้อย่อย 1. ด้านหลักสูตร ข้อ 2.4 หลักฐาน 
แก้ไขข้อความ จาก ...หนังสือแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น ...ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9) หน้า 12 ข้อ 2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ข้อย่อย 1.2 แก้ไขข้อความ จาก            ...
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เป็น              ...
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
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 10) หน้า 12 ข้อ 2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ข้อย่อย 2.2 กลยุทธ์ แก้ไขข้อความ      
จาก ...คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เป็น         
...คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 11) หน้า 12 ข้อ 2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ข้อย่อย 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขข้อความ      
จาก ...อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 30 มีผลงานตีพิมพ์ เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงาน
ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 ผลงาน 
 12) หน้า 12 ข้อ 2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ข้อย่อย 2.4 หลักฐาน แก้ไขข้อความ      
จาก ...จ านวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น ...จ านวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 13) หน้า 13 ข้อ 2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ข้อ 2. แผนการพัฒนานักศึกษา ให้ปรับ
การเขียน ตัวบ่งชี้และหลักฐานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 14) หน้า 14 ข้อ 2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ข้อย่อย 3.1 แก้ไขข้อความ จาก ...การ
พัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมการอบรมสัมมนา เป็น ...การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน และปรับกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
และหลักฐาน ให้สอดคล้องกัน 
 15) หน้า 14 ข้อ 2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ข้อย่อย 3.2 การบริการวิชา ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย ข้อ 2.3 หลักฐาน แก้ไขข้อความ จาก ...รายงานประจ าปีของคณะเกษตรศาสตร์ ด้าน
กิจกรรมบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย เป็น ...รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับทุน
สนับสนุนของคณะเกษตรศาสตร์ ด้านกิจกรรมบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย  
                       หมวดที่ 3 

   1) หน้า 17 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 6 แก้ไขข้อความ จาก ...คุณสมบัติอ่ืนตามที่สภา 
มหาวิทยาลัยก าหนด เป็น ...มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
    2) หน้า 19 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ให้ตรวจสอบตัวเลขว่าถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
หรือไม่ 
    3) หน้า 27-45 ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกันทุกรายวิชา 
                       4) หน้า 27 รายวิชา 1200 300 แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก ...New Theory Agriculture 
for Farm Management and Economic Development เป็น ...New Agriculture Theory for Farm 
Management and Economic Development และปรับให้เหมือนกันทั้งฉบับ 
                       5) หน้า 27 วิชาเอกพืชไร่ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 และจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ และปรับใช้กับทุก
สาขาวิชาเอกและค าอธิบายรายวิชา 
                       6) หน้า 22 รายวิชา 1213 373 แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทย จาก ...การประมวลผลภาพดิจิตอลทาง
เกษตร เป็น ...การประมวลผลภาพดิจิทัลทางเกษตร และปรับให้เหมือนกันทั้งฉบับ 
                       7) หน้า 28-45 ให้ปรับลดรายวิชาเลือกสาขาวิชาเอกให้เหลือ 10 รายวิชา ทุกสาขาวิชาเอก 
                       8) หน้า 47-77 แผนการศึกษา ให้ตรวจสอบตัวเลขในตารางให้ถูกต้อง 
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                       9) หน้า 91 รายวิชา 1101 101 ชีววิทยา 1 (Biology I) แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัด
ที่ 1 จาก ...ความคิดรวบยอดทางชีววิทยา เป็น ...แนวคิดรวบยอดทางชีววิทยา 
                       10) หน้า 94 รายวิชา 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 6 
ลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศ ไม่มีในภาษาอังกฤษ 
                       11) หน้า 103 รายวิชา 1301 333 จักรกลการเกษตร ให้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ “เครื่องสูบน้ า” 
“เครื่องปั้มน้ า” “เครื่องตัดหญ้า” “การออกแบบ”  
                       12) หน้า 113 รายวิชา 1201 452 หลักการวางแผนการใช้ที่ดิน แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 3 จาก ...สาเหตุการเสื่อมโทรมท่ีดินและปัญหาการใช้ที่ดิน เป็น ...ปัจจัยที่มีผลตอ่การเสื่อมโทรมที่ดินและ
ปัญหาการใช้ที่ดิน 
                       13) หน้า 115 รายวิชา 1201 455 วนเกษตร แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 5-6 
จาก ...ความสัมพันธ์ของวนเกษตรกับความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  เครื่องมือ ปฏิบัติการวิเคราะห์โครงการ
การท าวนเกษตรทั้งระบบในระดับครัวเรือน  ตัวอย่างความส าเร็จของวนเกษตร เป็น ...ความส าคัญของวนเกษตรกับ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  เครื่องมือและการวิเคราะห์โครงการการท าวนเกษตรทั้งระบบในระดับ
ครัวเรือน  ตัวอย่างความส าเร็จของวนเกษตร และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 1-2 จาก ...the 
relation of agroforestry with sustainable agriculture เป็น ...relation of agroforestry with sustainable 
agriculture 
     14) หน้า 117 รายวิชา 1202 356 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 2 จาก ...the biology เป็น ...biology  
                        15) หน้า 120 รายวิชา 1205 453 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย บรรทัดที่ 1 จาก ...ประเภทและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหาร เป็น ...ประเภทและการใช้ประโยชน์จากพืช
กินได้ องค์ประกอบที่ส าคัญของพืช และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 16) หน้า 122 รายวิชา 1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ืองานด้านการเกษตร 
ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  
 17) หน้า 125 รายวิชา 1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัด    
ที่ 1 ตัดค าว่า “Student” 
 18) หน้า 147 รายวิชา 1202 231 หลักการขยายพันธุ์พืช แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 3 จาก ...การตอกิ่ง เป็น ...การตอนกิ่ง 
 19) หน้า 148 รายวิชา 1202 330 สรีรวิทยาของพืช แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 
1 จาก ...แหล่งพันธุกรรม  การสืบพันธุ์ของพืช  การท างานของยีน เป็น ...แหล่งพันธุกรรมพืช  การสืบพันธุ์ของพืช  
ยีนและการท างานของยีน 
 20) หน้า 155 รายวิชา 1202 349 การผลิตผักพ้ืนบ้าน แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทดัที่ 2 จาก ...การผลิตผักพ้ืนบ้า เป็น ...การผลิตผักพ้ืนบ้าน 
  21) หน้า 156 รายวิชา 1202 350 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 11 จาก ...produce เป็น ...product 
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 22) หน้า 158 รายวิชา 1202 356 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย บรรทัดที่ 2 จาก ...ชีวประวัติ เป็น ...ชวีวิทยา 
 23) หน้า 160 รายวิชา 1202 430 การปรับปรุงพันธุ์ผัก แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 1 จาก ...แนวความคิด  วิธีการปรับปรุงพันธุ์ผัก เป็น ...แนวความคิดการปรับปรุงพันธุ์ผัก 
 24) หน้า 160 รายวิชา 1201 312 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 1 จาก ...Soil fertility history เป็น ...Soil fertility evolution  
 25) หน้า 228 รายวิชา 1204 211 มีนวิทยา แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 1     
จาก ...การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ของแต่ละระบบอวัยวะส าคัญ สัณฐานวิทยาของปลา 
โครงสร้างภายนอก กล้ามเนื้อ กระดูก อวัยวะภายใน ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร ระบบ
ขับถ่ายและสืบพันธุ์ และ ระบบประสาท การศึกษานอกสถานที่ เป็น ...ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์
ของแต่ละระบบอวัยวะส าคัญ สัณฐานวิทยาของปลา โครงสร้างภายนอก กล้ามเนื้อ กระดูก อวัยวะภายใน ระบบ
หายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายและสืบพันธุ์ และระบบประสาทปลา การศึกษานอก
สถานทีแ่ละแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 3-4 จาก ...and nervous system เป็น ...and nervous 
system of fish 
 26) หน้า 232 รายวิชา 1204 361 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ า ตรวจสอบการ
เขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 27) หน้า 235 รายวิชา 1204 480 สัมมนา แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 1 จาก 
...วิธีการสืบค้นข้อมูล โดยเฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์ เป็น ...วิธีการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 28) หน้า 242 รายวิชา 1204 460 หัวข้อคัดสรรทางประมง 1 แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 1 จาก ...การประมวลความรู้ที่ทันสมัยและพัฒนาการใหม่ๆ เป็น ...บูรณาการความรู้ที่ทันสมัยและ
พัฒนาการใหม่ ๆ  
 29) หน้า 242 รายวิชา 1204 461 หัวข้อคัดสรรทางประมง 2 แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 1 จาก ...การประมวลความรู้ที่ทันสมัยและพัฒนาการใหม่ๆ เป็น ...บูรณาการความรู้ที่ทันสมัยและ
พัฒนาการใหม ่ๆ  
 30) หน้า 278 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เป็น               
...2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 31) หน้า 295 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ผู้สอน เป็น ...3. อาจารย์ผู้สอน 
 32) หน้า 299 ข้อ 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน       
หรือสหกิจศึกษา) ให้แยกหัวข้อ การฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 หมวดที่ 4 
 - หน้า 312-326 ข้อ 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา ให้ทบทวนการใช้จุดด าให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน  
 หมวดที่ 5 

   1) หน้า 327 ข้อ 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน แก้ไขข้อความ จาก ...ให ้
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เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 เป็น ...ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

   2) หน้า 327 ข้อ 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา ข้อ 2.1.3 
บรรทัดที่ 5-6 แก้ไขข้อความ จาก ...หรือแบบประเมินงานอ่ืน ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา และใช้ข้อมูลใน มคอ.5 
และ/หรือ มคอ.6 ประกอบการพิจารณา เป็น ...หรือแบบประเมินงานอ่ืน ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา และบันทึก
ข้อมูลไว้ใน มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 ประกอบการพิจารณา 

   3) หน้า 328 ข้อ 2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับหลักสูตร ข้อย่อย 1  
แก้ไขข้อความ จาก ...มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ  ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อก าหนดแผน ปฏิทิน วิธีการ ขั้นตอน เป็น ...มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร  
ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือก าหนดแผน ปฏิทิน วิธีการ ขั้นตอน  

   4) หน้า 327 ข้อ 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จาก ...ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 เป็น ...ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 หมวดที่ 7 
 - หน้า 334-336 ข้อ 2.1 มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 85 
(ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี ในปีแรก) ให้ระบุผลการด าเนินงานทุกปี และระบุเกณฑ์การประเมินที่ท้ายตาราง 
     หมวดที่ 8 

   - หน้า 338 ข้อ 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน บรรทัดที่ 4  
แก้ไขข้อความจาก ...การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา เป็น …การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชาของหลักสูตร 

    ภาคผนวกที่  1 
     1) ให้ตัดผลงานที่เป็นบทคัดย่อออก 
     2) ข้อ 8 ให้ระบุเฉพาะข้อที่มีผลงาน  
  
วาระท่ี 4.6   การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
จ านวน 2 หลักสูตร  
          1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
          2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
          1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา ดังนี้  
              1.1) นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนด จ านวน 145 หน่วยกิต 
       1.2) ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 13 
             1.3) ต้องได้แต้มระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 2.00 ในทุกรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ 
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          2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา ดังนี้  
              2.1) นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนด ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
              2.2) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 13 
              2.3) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ในทุกรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ  
   เนื่องจากเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว เป็นการก าหนดให้สอดคล้องกับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งองค์กรวิชาชีพ คือ ส านักอบรมกฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา ใช้เทียบมาตรฐาน  
    ต่อมาเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
มีการปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้นเพ่ือให้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและให้มีความใกล้เคียงกับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา            
ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่เปิดการจัดการเรียนการสอนนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ อาทิ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นต้น ที่ได้มี
ก าหนดเกณฑ์การศึกษา โดยพิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 จึงได้พิจารณาปรับปรุง 
แก้ไข ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  
    ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้ก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่องค์กรวิชาชีพให้การรับรอง 
และมหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืน ๆ ที่ได้การเรียนการสอนในสาขานิติศาสตร์ประกอบด้วย 
   ดังนั้น คณะนิติศาสตร์จึงขอเสนอปรับปรุง แก้ไขเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาจากเดิม เป็น เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาใหม่ ดังนี้ 
        1) นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรนั้นก าหนด  
        2) ต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 13 

  3) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ในหมวดวิชาเฉพาะ 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 
เกณฑ์ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตร   
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 
วาระท่ี 4.7   การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง: การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้ตรงกับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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          คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 และอยู่ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบันทึกข้อมูลในระบบ 
CHECO เพ่ือพิจารณารับทราบหลักสูตร โดยขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้าง แก้ไขรายวิชาในหมวด
ศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาต่างประเทศ ให้ตรงกับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

        ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิม 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ปรากฏว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง  
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้ตรงกับ 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้จัดท าเอกสารส่ง 
ให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

วาระท่ี 4.8   การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และช่ือรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

         คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งหลักสูตรอยู่ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO โดย
ขอปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และชื่อรายวิชาในหลักสูตร  
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี้  
         1) ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) รายวิชา 1113 464 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วนตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
         2) ปรับชื่อวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา คือ 1104 127 แคลคูลัส 2  
ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping) ให้ตรงกับหมวดที่ 3 
โครงสร้างหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรฯ จากเดิม 1104 127 แคลคูลัส 2 เป็น 1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป  

       ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ปรากฏว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และชื่อรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ     
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วาระท่ี 4.9   การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: 
                4.9.1 การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
จ านวน 1 หลักสูตร  
                4.9.2 การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 12 หลักสูตร  
                4.9.3 การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร  
                คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
จ านวน 1 หลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 12 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ 
ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.9.1 การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน         
จ านวน 1 หลักสูตร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์  

ล าดับ 

ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่
สกอ.

รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต         
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ 
พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

28  
มกราคม 
2560 

 

รอ สกอ.
รับทราบ 

1) เพื่อให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์เพ่ิมมากขึ้น 
2) มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ จ านวน 1 คน 
3) อาจารย์รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน  
4) อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน จ านวน 2 คน 

พ.ศ. 2558 

4.9.2 การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 12 หลักสูตร  
สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะ
บริหารศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ

ที ่
หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่
สกอ.

รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. 2559 

27  
กุมภาพันธ์ 

2559 

17 
พฤษภาคม 

2561 

เนื่องจากอาจารย์ลาศึกษาต่อในปี
การศึกษา 2562 และปรับอาจารย์ไป
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

พ.ศ. 
2548 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

30  
มกราคม 
2559 

17 
พฤษภาคม 

2561 

เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อ 

พ.ศ. 
2548 

คณะเภสัชศาสตร ์
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ         
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

29 
พฤศจิกายน 

2557 

20 
พฤษภาคม 

2558 

เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. ก าหนด 
สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
หลักสูตร และเตรียมความพร้อมรองรับ
การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในพ.ศ. 
2563 ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 
2548 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

29  
กรกฎาคม 

2560 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เนื่องจากอาจารย์มีภารกิจหลายด้าน พ.ศ. 
2558 

คณะศิลปศาสตร์ 
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและ      
การสื่อสาร 

29  
กรกฎาคม 

2560 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เพ่ือให้อาจารย์มีคุณวุฒิ/สาขาวิชาตรง
หรือสัมพันธ์กับวิชาที่เปิดสอนและ
เป็นไปตามเกณฑ์มากข้ึน 

พ.ศ. 
2558 
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ล าดับ

ที ่
หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่
สกอ.

รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

30  
มิถุนายน 
2561 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เนื่องจากมีอาจารย์ลาออกจาก
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 

พ.ศ. 
2558 

คณะบริหารศาสตร์ 
7) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
30  

กรกฎาคม 
2559 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
ประธานหลักสูตรใหม่และการปฏิบัติงาน
จริง 

พ.ศ. 
2558 

8) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

27  
พฤษภาคม 

2560 
 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เนื่องจากเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 2 คน เพื่อให้เป็นไปคุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 
2558 

คณะวิทยาศาสตร์ 
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

28  
มกราคม 
2560 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เพ่ือให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการตรง
ตามเกณฑ์ และเพ่ือให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

พ.ศ. 
2558 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

27  
พฤษภาคม 

2560 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และมี
อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรอื่นเพ่ือให้
สามารถรองรับนักศึกษาที่สนใจท า
วิทยานิพนธ์เฉพาะด้าน 

พ.ศ. 
2558 

11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

25  
มิถุนายน 
2560 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เพ่ือให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการตรง
ตามเกณฑ์ และมีอาจารย์ลาออกจาก
ราชการ จ านวน 1 คน 

พ.ศ. 
2558 

12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

29  
กรกฎาคม 

2560 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เพ่ือให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการตรง
ตามเกณฑ์ และมีอาจารย์ลาออกจาก
ราชการ จ านวน 1 คน 

พ.ศ. 
2558 
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4.9.3 การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่
สกอ.

รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต            

สาขาวิชาเคมี              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

30  
มกราคม 
2559 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เพ่ือท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์และสามารถท า
หน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่
หลากหลาย และรองรับหัวข้อวิจัยที่
นักศึกษาสนใจ  

พ.ศ. 
2558 

 
ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม           

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558        
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
 4.9.1 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงอาจารย์  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน 1 หลักสูตร 
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560  
  มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:       
การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ     
  

 4.9.2 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงอาจารย์  
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 12 หลักสูตร   

 1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 
  มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2559 และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอท่ีประชุม           
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ        
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 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:       
การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
 

   3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:       
การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

   4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560  
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:       
การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
   5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560  
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:       
การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

   6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:       
การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ     
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   7) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:       
การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดท าเอกสารส่งให้ 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

   8) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:       
การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดท า
เอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ     
 
 

   9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560  
                       มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:       
การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ       
 

   10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:       
การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ       
 

   11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:       
การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อน
น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ       
 

   12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:       
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การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอ     
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
                   4.9.3 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร   

   1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:       
การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   
และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 
พิจารณาอนุมัติ 
 
วาระท่ี 4.10    การปิดหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร 
                   4.10.1 การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบ ก่อนน าเสนอ          
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดแต่ ยังคงมีนักศึกษา 
ค้างอยู่ในระบบ คณะยังต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ไม่ต้องเปิดรับนักศึกษาเข้าในหลักสูตรนั้นอีก      
และให้คณะด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา หรือพ้น 
สภาพจากการเป็นนักศึกษาในหลักสูตรจึงจะถือว่าเป็นการปิดหลักสูตรที่สมบูรณ์ 
 
                   4.10.2 การปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อน น าเสนอท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดแต่ยังคงมีนักศึกษา 
ค้างอยู่ในระบบ คณะยังต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ไม่ต้องเปิดรับนักศึกษาเข้าในหลักสูตรนั้นอีก  
และให้คณะด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา หรือพ้น 
สภาพจากการเป็นนักศึกษาในหลักสูตรจึงจะถือว่าเป็นการปิดหลักสูตรที่สมบูรณ์ 
 
                   4.10.3 การปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ       
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 มติที่ประชุม: ไม่เห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
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ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้พิจารณาทบทวนการปิดหลักสูตรเนื่องจากคณะกรรมการ 
กลั่นกรองหลักสูตรฯ เห็นคุณค่าและความจ าเป็นของหลักสูตรดังกล่าว โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่ท าประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติ 
           2. หากมจี านวนนักศึกษาในหลักสูตรมากเกินไป ให้บริหารจัดการหลักสูตรโดยชะลอการรับ 
นักศึกษาออกไป 1 ปี เพ่ือให้สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเพียงพอ  
 3. การจ่ายค่าตอบแทนควรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
วาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ 
               5.1 ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562        
วันที่ 8-9 มีนาคม 2562 
  มติที่ประชุม  รับทราบและแก้ไขก าหนดการประชุม ครั้งที่ 2/2562 จากวันที่ 8-9 มีนาคม 
2562 เป็นวันที่ 1 มีนาคม 2562  
 
เวลา 16.30 น.  ปิดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิชญ์ธวัช ค าสุข 
(นายวิชญ์ธวัช ค าสุข) 

นักวิชาการศึกษา 
ผู้จดรายงานการประชุม  

นางภูษณิศา  นวลสกุล 
(นางภูษณิศา  นวลสกุล)  

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์)  

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


