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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที ่ 5/2559  ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน  2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ห้อง 1  ชั้น 6  

อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  
และห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

********************* 
 

กรรมการที่มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข   อธิการบดี    กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 9. รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล  ผู้ทรงคณุวุฒิ    กรรมการ 
 10. ดร.สนธิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
              และเลขานุการ 
 12. นางภูษณิศา   นวลสกุล    หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นางสาวทัชกานต์   โลมรัตน์                                    นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค   ติดราชการ (วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559) 
2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์   ติดราชการ (วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข    ติดราชการ (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559) 
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4. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี วิริยะจิตรา    ติดราชการ (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559)
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวิชญ์ธวชั  ค าสุข    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. นายเอกสิทธิ์   โพธิ์ชูชาติ   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. นางสาวสุภาวดี จันทนุช   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. นางอรอุมา   หล่าบรรเทา    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

รายชื่อผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระ 
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ดร.ชิดหทัย   เพชรชว่ย    อาจารย์ 
 2. ดร.อรชพร  วิลามาศ    อาจารย์ 
 3. นายรัชวุฒิ  โคตรลาค า    อาจารย์ 
 4. นายณัฐพล  ทองปลิว    อาจารย์ 
  
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 
 1. ดร.กติกา   สระมณีอินทร์    อาจารย์ 
 2. นางสาวสุนทรี  ศรีเที่ยง    อาจารย์ 
 3. นางสาวนิภาพร  ค าหลอม    อาจารย์ 
  
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญัญา   พิมพ์มงคล  อาจารย์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์   กัณฑโชติ  อาจารย์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์  เกสรบัว  อาจารย์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว   อุดมศิริชาคร  อาจารย์ 
 5. ดร.สุทธนา   ปลอดสมบูรณ์    อาจารย์ 
 6. ดร.ปรัชญาพร  วันชัย    อาจารย์ 
 
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 
 1. ดร.สราวุธ   ประเสริฐศร ี    อาจารย์ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์  แสงสุวรรณ  อาจารย์ 
 3. ดร.ศันสนีย์   ศรีจันทร์    อาจารย์ 
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 4. ดร.ศิริวัฒน์   ระดาบุตร    อาจารย์ 
 5. นายชัยวุฒิ   วัดจัง    อาจารย์ 
 
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ธีระพงษ์ธนากร  ประธานหลักสูตร 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาวรรณ  พองพรหม  อาจารย์ 
 3. ดร.สายสมร  ล าลอง    อาจารย์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาวดี   แก้วระหัน  อาจารย์ 
 5. ดร.อารีรัตน์   ลุนผา    อาจารย์ 
 
 
การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์พงษ์   มัตราช  อาจารย์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภิาดา  สนองราษฎร์  อาจารย์ 
 3. ดร.ชาญณรงค์  ภุชงควาริน    อาจารย์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา  รัตนพงศ์เลขา  อาจารย์ 
 5. ดร.อดิศย์สุดา  จ าเริญสาร    อาจารย์ 
 
การปรับปรุงชื่อวิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร  ประธานหลักสูตร 
  

การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 14 หลักสูตร 
 1. ดร.เพ็ญภัคร์  พ้ืนผา    คณะบริหารศาสตร์ 
 2. นางสาวจีราพร  ทิพย์พิลา    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
การปรับปรุงแผนการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 2. นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ประธานหลักสูตร 
 
การปิดหลักสูตร  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตนิันท์   ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดี 
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ผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 1. รองศาสตราจารย์ธีระพล   บันสิทธิ์   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
 2. นายทศพร สาธรวิศิษฐ์    อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
 3. นายสัตวแพทย์ ดร.นนทกรณ์  อุรโสภณ  อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
 4. ดร.บุษบา  บัวค า     อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
 5. นางสาวสุภาวดี  ชัยวิวัฒนต์ระกูล   อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
  
เวลา 09.00 น. เปิดการประชุม 
 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  1.1  กรรมการติดราชการ ลาประชุมครั้ง 
        ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดประชุม และแจ้งที่ประชุมทราบว่าศาสตราจารย์กิตติคุณ                     
ดร.ปิยนาถ  บุนนาค และรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข  ตันตยาภรณ์ ติดราชการ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมไดท้ั้ง 2 วัน 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.1  รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร  

  รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการด าเนินงานการเปิดหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2559 ถึงครั้งที่ 4/2559 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  

 มติที่ประชุม  รับทราบ และให้แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
  1.  ล าดับที่ 4 จากเลข 2 แก้ไขเป็นเลข 1  
  2.  ล าดับที่ 3 จากเลข 5 แก้ไขเป็นเลข 3 

  
วาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559 
  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และให้แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
 1.  หน้า 7 บรรทัดที่ 9 แก้ไขข้อความจาก สรีรวิทยาการผลิตพืชขั้นสูง แก้ไขเป็น สรีรวิทยาขั้นสูง
ของการผลิตพืช 
 2.  หน้า 11 บรรทัดที่ 1 แก้ไขค าผิดจาก อาชี  แก้ไขเป็น อาชีพ 
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วาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง  - ไม่มี- 
 
วาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร 

         4.1.1  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุงนี้เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิโดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

 หมวดที่ 1 
 1.  หน้า 1 ข้อ 5.3 ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน แก้ไขข้อความจาก และ/หรือ 
แก้ไขเป็น และ  
 2.  หน้า 3-4 ข้อ 11 บรรทัดที่ 6 และข้อ 12.1.2 บรรทัดที่ 4 เพ่ิมข้อความเป็น และตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 
 
 หมวดที่ 2 
 1.  หน้า 6 ข้อ 1.3.2 แก้ไขค าผิดจาก เข้าใน แก้ไขเป็น เข้าใจ 
 2.  หน้า 7 ข้อ 2 (2.2.1) เพ่ิมกลยุทธ์เกี่ยวกับการก าหนดจ านวนหรือสัดส่วนรายวิชาที่จะ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในแต่ละรายวิชาให้ชัดเจน  
 หมวดที่ 3 
 1.  หน้า 13 ข้อ 2.6.3 ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายจุดคุ้มทุนให้ชัดเจน 
 2.  หน้า 14 ข้อ 3 บรรทัดที่ 2 ตัดข้อความค าว่า ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ
ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 3.  หน้า 19 ตัดรายวิชา 1104 127 แคลคูลัส 2 และให้นักศึกษาเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์
เบื้องต้น แทน 
 4.  หน้า 55 รายวิชา กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม แก้ไขรหัสวิชาจาก 
1113 301 แก้ไขเป็น 1113 332 
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 5.  หน้า 45 รายวิชา 1101 101 ชีววิทยา 1 ตรวจสอบค าอธิบายภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้อง และให้ตรงกับแบบ สมอ.08 
 6.  หน้า 46 รายวิชา ปฏิบัติการชีววิทยา 2 แก้ไขรหัสวิชาจาก 1101 103 แก้ไขเป็น 1101 
104  และแก้ไขรหัสรายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กันจาก 1101 102 แก้ไขเป็น 1102 103 
 7.  หน้า 48 รายวิชา 1102 101 ปฏิบัติการเคมี 1 เพิ่มรายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กันเป็น 
1102 106 เคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 1  และรายวิชา 1102 103 ปฏิบัติการเคมี 2 แก้ไขชื่อวิชาที่ต้องเรียน 
ควบคู่กันจาก เคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ แก้ไขเป็น เคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 และตรวจสอบ
ค าอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 8.  หน้า 49 รายวิชา 1102 107 เพิ่มรายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กันเป็น 1102 103 
ปฏิบัติการเคมี 2  และรายวิชา 1102 112 เพิ่มรายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่เป็น 1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
 9.  หน้า 50 รายวิชา 1102 230 เคมีวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบค าอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 10. หน้า 50 รายวิชา 1102 231 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 2 แก้ไขค าผิดจาก ละลา แก้ไขเป็น ละลาย 
 11. หน้า 57 รายวิชา 1113 451 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ิม
เนื้อหาเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 12. หน้า 57 รายวิชา 1113 452 สัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบค าอธิบายภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 13. หน้า 57 รายวิชา 1113 461 สหกิจศึกษา ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยเป็น สหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของพนักงานที่
ปรึกษาของสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศสหกิจ โครงงาน แก้ไขปัญหาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 
เขียนรายงานและน าเสนอ   
 14. หน้า 59 รายวิชา 1113 466 วิศวกรรมพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม แก้ไขค าศัพท์
ภาษาอังกฤษจากค าว่า Mechanics แก้ไขเป็น  mechanics 
 15. หน้า 76 ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ปรับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ Mapping หรือปรับลดมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้น้อยกว่าสหกิจศึกษา 
 หมวดที่ 4 
 -  หน้า 95 รายวิชา 1113 466 รายวิชา 1113 468 และรายวิชา 1113 469 ให้ก าหนดผล
การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมเติม 
 หมวดที่ 5 
 1.  หน้า 96 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพ่ิมการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากแบบ มคอ.4 
 2.  หน้า 97 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ตัดข้อ 2-3 และเรียงล าดับหัวข้อใหม่ และ
ปรับเนื้อความตามข้อบังคับม. และสกอ. 
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 หมวดที่ 7 
 1.  หน้า 101 ข้อ 1 ปรับรูปการเขียนให้เป็นความเรียง โดยให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 2.  หน้า 105 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 แก้ไขข้อความจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง แก้ไขเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     
 หมวดที่ 8 
 -  หน้า 107 ข้อ 1.1(6) เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับ มคอ.4 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 -  ให้คณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ ที่เป็นวิชาพ้ืนฐานที่บริการทุกคณะ/สาขาวิชา เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายในสิ้น
เดือน พ.ย. 2559 
 
 4.1.2  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  คณะวิทยาศาสตร์  ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุงนี้เริ่มรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิโดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
  หมวดที่ 1 
 1.  หน้า 1 ข้อ 4 ปรับลดหน่วยกิตลง ให้ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 2.  หน้า 1 ข้อ 5.3 ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน แก้ไขข้อความจาก และ/หรือ 
แก้ไขเป็น และ  
  2.  หน้า 7 ข้อ 12.2 ปรับรูปแบบการเขียนผลกระทบจากข้อ 11 ใหม่ให้กระชับและ
เชื่อมโยงความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันให้ชัดเจน 
  3. หน้า 8 ข้อ 13 (2.2) ตัดรายวิชาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขออก 
ดังนี้ 1902 203 บริหารสาธารณสุข / 1906 201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ / 1906 204 โรคติดเชื้อและโรค
ไม่ติดเชื้อ / 1906 205 กฎหมายสาธารณสุข และวิชา 1906 303 หลักการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น  
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  หมวดที่ 2 
  1.  หน้า 9 ข้อ 1.1 บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า ปัจจุบัน และเพ่ิมข้อความเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
  2.  หน้า 10 ข้อ 13 เพ่ิมข้อ 1.3.7 ตระหนักและมุ่งมัน่ในการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจาก
วิชาชีพเพ่ือสุขภาพที่ดีต่อคนไทย/ประชาชน 
  หมวดที่ 3 
  1.  หน้า 16 ข้อ 2.6 ปรับการเขียนงบประมาณตามแผนใหม่ให้ชัดเจน 
  2.  หน้า 23 ปรับการใช้ชื่อหมวดวิชาใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  3.  ปรับหน่วยกิตไม่เกิน 140 หน่วยกิต 
  4.  หน้า 24 รายวิชา 1114 472 สารนิพนธ์ แก้ไขชื่อเป็น โครงงานพิเศษ 2 
  5.  หน้า 26 ปรับแผนการศึกษาให้ชัดเจน และรวมจ านวนหน่วยกิตแต่ละปีการศึกษา 
ให้ถูกต้อง  
  6.  หน้า 46 รายวิชา 1102 1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า การหา  
  7.  หน้า 47 รายวิชา 1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต้น ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 
ตัดค าว่า เป็นวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับ และภาษาอังกฤษ ตัดค าว่า This subject introduces to the area of 
  8.  หน้า 48 รายวิชา 1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ค าอธิบายภาษาไทยบรรทัดที่ 1 
ตัดค าว่า ปฏิบัติการเรื่อง 
  9.  ตัดค าอธิบายรายวิชาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขออก ดังนี้ 1902 
203 บริหารสาธารณสุข  1906 201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  1906 204 โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ 
1906 205 กฎหมายสาธารณสุข และวิชา 1906 303 หลักการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 
  10.  ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยแลภาษาอังกฤษการให้ถูกต้อง และการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 11. หน้า 74 องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา แยก 
อธิบายตามหัวข้อให้ชัดเจน เพ่ิมความคาดหวังของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา  
     หมวดที่ 4 

     - ปรับการเขียนแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากหลักสูตรสู่รายวิชา ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   
 หมวดที่ 5 
 1.  หน้า 95 ข้อ 2 ปรับรูปแบบการเขียนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาเป็นความเรียง 
 2.  หน้า 97 เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการให้อนุปริญญา และให้สอดคล้องตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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 หมวดที่ 7 
 1.  หน้า 100 ข้อ 1 ปรับรูปการเขียนให้เป็นความเรียง โดยให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 2.  หน้า 105 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 แก้ไขข้อความจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง แก้ไขเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     
 หมวดที่ 8 
 -  หน้า 107 ข้อ 1.1(6) เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับ มคอ.4 
 4.1.3  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 คณะวิทยาศาสตร์  ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุงนี้เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิโดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
 หมวดที่ 1 
 1.  หน้า 1 ข้อ 5.3 ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน แก้ไขข้อความจาก และ/หรือ 
แก้ไขเป็น และ  
 2.  หน้า 2 หน้า 8 ข้อ 8.3 แก้ไขข้อความจาก รับราชการครู แก้ไขเป็น เป็นผู้สอนใน
สถาบันการศึกษา 
 3.  แก้ไขรหัสรายวิชา แคลคูลัสส าหรับชีวภาพ 1 และ 2 ให้ตรงกับตารางเทียบโครงสร้าง
หลักสูตรกับ มคอ.1  
 หมวดที่ 2 
 1.  หน้า 7 ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความจาก ตระหนักถึงความส าคัญด้าน
สิ่งแวดล้อม แก้ไขเป็น ตระหนักถึงความส าคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2.  หน้า 8 ข้อ 2.2 (2.1.1) แก้ไขข้อความเป็น แผนการก ากับคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ มคอ.1 และปรับกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ติดตามการ
ด าเนินการหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  2) บริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  3) ประเมินหลักสูตรภายใน 5 ปี และน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 3.  หน้า 9 ข้อ 2.1.2 เพ่ิมตัวบ่งชี้ข้อ 3 คือ ความพึงพอใจของนักศึกษา  และข้อ 2.1.3  
ตัวบ่งชี้ข้อ 3 แก้ไขข้อความจาก อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น แก้ไขเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
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 5.  หน้า 13 ข้อ 2.6.3 ปรับการเขียนงบประมาณตามแผนใหม่ให้ชัดเจน 
 6.  หน้า 17 ข้อ 1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก ระบุรายวิชาภาษาอังกฤษเลือก ที่ต้องการให้
นักศึกษาในหลักสูตรลงทะเบียนเรียนให้ชัดเจน 
 7.  หน้า 20 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
  - รายวิชา 1103 103 ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษจาก 
Physics for Biological Science แก้ไขเป็น Physics for Biosciences  
  -  รายวิชา 1103 116 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แก้ไขชื่อ
ภาษาอังกฤษจาก Physics Laboratory for Biological Science แก้ไขเป็น Physics Laboratory for 
Biosciences   
  -  รายวิชา 1104 128 แคลคูลัสส าหรับชีวภาพ 1 แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษจาก Calculus 
for Biological Sciences I  แก้ไขเป็น Calculus for Biosciences I 
  -  รายวิชา 1104 129 แคลคูลัสส าหรับชีวภาพ 2 แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษจาก Calculus 
for Biological Sciences II  แก้ไขเป็น Calculus for Biosciences II 
 8.  หน้า 21 รายวิชา 1112 270 การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แก้ไขชื่อ
ภาษาอังกฤษจาก Instrumentation in Bioscience แก้ไขเป็น Instrumentation in Biosciences 
 9.  เพ่ิมรายวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพ ในกลุ่มวิชาบังคับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร 
 10. หน้า 21 เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตรายวิชา 1111 322 หลักวิธีวิจัยทางชีววิทยา   
รายวิชา 1111 420 โครงงาน 1 และรายวิชา 1111 421 โครงงาน 2  เป็น 2 หน่วยกิต  
 11. หน้า 21 ปรับลดจ านวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาเลือก จาก 12 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 
และย้ายรายวิชา 1111 441 ฝึกงาน ไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ 
 12. หน้า 27 รายวิชา 1421 219 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวท างาน แก้ไขเป็น 1421 218 
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 13. หน้า 46-50 ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชาไทยและภาษาอังกฤษ และ
Curriculum Mapping ของรายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพให้เหมือนกันทุกหลักสูตร 
 17. หน้า 51 รายวิชา 1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น ค าอธิบายรายวิชา
บรรทัดที่ 2 แก้ไขค าผิดจาก พันธุศาตร์ประชากร แก้ไขเป็น พันธุศาสตร์ประชากร 
 18. หน้า 62 รายวิชา 1111 438 ชีววิทยาทางทะเล ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเนื้อหาเรื่อง
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล 
 19. หน้า 79 ปรับลดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม และให้
สอดคล้องกับ Curriculum Mapping 
 20. ตรวจสอบการใช้เครื่องหมายวรรคตอนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 หมวดที่ 5 
 1.  หน้า 99 ข้อ 2 การทวนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตัด
ข้อ 2.3 ออก 
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 2.  หน้า 99 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตัดข้อ 3.4 และ 3.5 เพ่ิมการ
ให้อนุปริญญา และระบุให้ชัดเจนสอดคล้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
 หมวดที่ 6 
 -  หน้า 100 ข้อ 2 (2.5) ปรับรูปแบบการเขียนให้เหมาะสม 
 หมวดที่ 7 
 1.  ปรับรูปการเขียนให้เป็นความเรียง โดยให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.  หน้า 109 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 แก้ไขข้อความจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง แก้ไขเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     
 3.  หน้า 110 ข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ระบุค่าเป้าหมาย x  ตั้งแต่ปีที่ 1-5 
   
 หมวดที่ 8 
 1.  หน้า 111 ข้อ 1.2 ปรับการเขียนให้ชัดเจนมากขึ้น และตัดข้อความค าว่า “และ
ประเมินปลายภาคการศึกษาเพ่ือจ าวิจัย”  
 2.  หน้า 112 ข้อ 4 บรรทัดที่ 4 แก้ไขข้อความเป็น “โดยรายงานใน มคอ.5 และมคอ.6 
ของปีที่พบปัญหา และใน มคอ.5 และ มคอ.6 ของปีถัดไปหลังจากท่ีมีการปรับปรุง” 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1.  ให้มหาวิทยาลัยทบทวนการเขียนหรือออกแบบการคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกหลักสูตร โดยให้กองแผนงานเป็นผู้ช่วยในการออกแบบการคิดวิเคราะห์ 
 2.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษบังคับเลือก ปรับรูปแบบการเขียนให้เหมือนกันทุก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 
 4.1.4  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 คณะวิทยาศาสตร์  ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุงนี้เริ่มรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิโดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
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  หมวดที่ 1 
 1.  หน้า 1 ข้อ 5.3 ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน แก้ไขข้อความจาก และ/หรือ 
แก้ไขเป็น และ  
 2.  หน้า 2 ข้อ 8.3 แก้ไขข้อความจาก รับราชการครู แก้ไขเป็น เป็นผู้สอนใน
สถาบันการศึกษา 
 3.  หน้า 5 ข้อ 12.2 เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
สถาบัน เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานวิจัย 
 หมวดที่ 2 
  1.  หน้า 7 ข้อ 1.3.2 บรรทัดที่ 2 แก้ไขค าผิดจาก อุตสากรรม แก้ไขเป็น อุตสาหกรรม 
  2.  หน้า 8 ข้อ 1.4.5 บรรทัดที่ 3 ตัดข้อความค าว่า ได้ดี  
 3.  หน้า 8 ข้อ 2 (2.1.1) แก้ไขข้อความเป็น แผนการก ากบัคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และปรับกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ติดตามการด าเนินการหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง  2) บริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
3) ประเมินหลักสูตรภายใน 5 ปี แล้วน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และปรับตัวบ่งชี้ให้เป็น
รูปธรรม 
  หมวดที่ 3 
  1.  หน้า 10 ข้อ 2.2(1) บรรทัดที่ 1 ตัดข้อความ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  2.  หน้า 12 ปรับการเขียนงบประมาณตามแผนใหมใ่ห้ชัดเจน 
  3.  ปรับจ านวนหน่วยกิตแผนปกติและแผนสหกิจศึกษาให้เท่ากัน  
  4.  หน้า 18 รายวิชา 1121 104 ความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี แก้ไขชื่อ
ภาษาไทยและอังกฤษให้ตรงกัน 
  5.  หน้า 20 เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตรายวิชา 1122 420 ฝึกงาน เป็น 2 หน่วยกิต 
  6.  หน้า 20 ย้ายรายวิชา 1121 450 ปิโตรเคม ีไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ 
 7.  หน้า 46-49 ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวชิาไทยและภาษาอังกฤษ และ
Curriculum Mapping ของรายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพให้เหมือนกันทุกหลักสูตร 
  8. หน้า 50 รายวิชา 1103 220 ปฏิบัติการทักษะทางช่างกลโรงงาน ทบทวนค าอธิบาย
รายวิชาไม่ให้ซ้ าซ้อนกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
  9.  หน้า 52 รายวิชา 1122 213 ยางสังเคราะห์ ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา และการ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  10. หน้า 52 รายวิชา 1122 214 การทดสอบยางทางฟิสิกส์ ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 3 ตัดข้อความค าว่า ของ  
  11. หน้า 53 รายวิชา 1122 216 ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 1 และรายวิชา 1122 311 
เคมีของยาง ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  12. หน้า 55 รายวิชา 1122 318 ปฏิบัติการวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยเครื่องมือ ปรับการ
เขียนค าอธิบายรายวิชา และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  13. หน้า 57 รายวิชา 1122 413 พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 3 ตัดข้อความค าว่า Polymer 
  14. หน้า 57-59 รายวิชา 1122 411 ปฏิบัติการวิเคราะห์ยางและสารเคมีผสมยาง และ 
รายวิชา 1122 434 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.3 
  15. หน้า 58 รายวิชา 1122 420 การฝึกงาน ระบุจ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ 
  22. หน้า 73 ขอ้ 4.1 แยกการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้ การฝึกงาน และสหกิจ ให้
แตกต่างกันและให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping   
  หมวดที่ 5 
 -  หน้า 87 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตัดข้อ 3.5 และ 3.6 
 หมวดที่ 7 
 1.  หน้า 90 ข้อ 1 ปรับรูปการเขียนให้เป็นความเรียง โดยให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 2.  หน้า 109 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 แก้ไขข้อความจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง แก้ไขเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     
 3.  หน้า 110 ข้อ 5.2 ระบุค่าเป้าหมาย x  ตั้งแต่ปีที่ 1-5 
 
 4.1.5  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. 2560 

  คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงนี้เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร ส่งให้รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิโดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
    หมวดที่ 1 
 1.  หน้า 1 ข้อ 5.3 ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน แก้ไขข้อความจาก และ/หรือ 
แก้ไขเป็น และ  
  2.  หน้า 4 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา เพ่ิมอาชีพเกษตรกร 
  3.  หน้า 9 ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสภาบัน ปรับการเขียนให้สอดคล้องกับ
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
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  หมวดที่ 2 
  1.  หน้า  10 ข้อ 1.1 ปรับการเขียนให้เห็นถึงความส าคัญของหลักสูตรให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
  2.  หน้า 10 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า อาเซียน 
  3.  หน้า 10 ข้อ 1.3 เพิ่มข้อ 1.3.6 เกษตรกรที่ความเข้าใจในวัฒนธรรม ความแตกต่าง
ของแต่ละพ้ืนที่ได้ 
 4.  หน้า 11 ข้อ 2 แผนการก ากับคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และปรับกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ติดตามการด าเนินการหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  2) บริหาร
จัดการหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  3) ประเมินหลักสูตร
ภายใน 5 ปี แล้วน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และปรับตัวบ่งชี้ให้เป็นรูปธรรม 
  หมวดที่ 3 
  1.  หน้า 15 ข้อ 2.2(1) บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า สายวิทยาศาสตร์ 
  2.  หน้า 15 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า คณะ
เกษตรศาสตร์ รว่มกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  3.  หน้า 17 2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า มีความคุ้มค่าใน
การผลิตนักวิจัยและเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และปรับการเขียนให้ชัดเจน
เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  4.  หน้า 19 ข้อ 2 ความหมายของตัวเลข เลือกเฉพาะรหัสรายวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
หรือรหัสรายวิชาที่คณะเลือกให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และตัดรหัสและความหมายของเลข 5-9 
  5.  หน้า 25-26 ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวชิาไทยและภาษาอังกฤษ และ
Curriculum Mapping ของรายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพให้เหมือนกันทุกหลักสูตร 
  6.  หน้า 26 ตัดรายวิชา 1200 260 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 1 
  6.  เพ่ิมรายวิชา/เนื้อหาเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ความปลอดภัยด้านอาหาร ในกลุ่มวิชาบังคับ 
  7.  เพ่ิมรายวิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร ทุกสาขาวิชาเอก 
  8.  เพิ่มรายวิชา/เนื้อหา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ในกลุ่มวิชาบังคับทุกสาขา
วิชาเอก 
  9.  ตรวจสอบจ านวนหน่วยกติในแผนการศึกษาพืชไร่ พืชสวนให้ถูกต้อง 
  10. ตรวจสอบแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  
การใช้ค าข้ันต้นภาษาอังกฤษ และการใช้เครื่องหมายวรรคตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด รายวิชาดังนี้ 
   -  รายวิชา 1101 101 ชีววิทยา 1  
   -  รายวิชา 1101 103 ชีววิทยา 2 
   -  รายวิชา 1101 104 ปฏิบั ติการชีววิทยา 2 
   -  รายวิชา 1101 200 ชีวเคมี 
   -  รายวิชา 1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
   -  รายวิชา 1103 104 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 
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   -  รายวิชา 1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป 
   -  รายวิชา 1101 141 สถิติเบื้องต้น  
   -  รายวิชา 1301 333 จักรกลการเกษตร 
   -  รายวิชา 1202 320 สรีรวิทยาของพืช 
   -  รายวิชา 1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพ่ืองานด้านการเกษตร 
   -  รายวิชา 1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 
  11. หน้า 86 รายวิชา 1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า ฝึกนักศึกษาให้รู้จักและคุ้นเคยกับพืชไร่พืชสวน ฝึกการสร้างนิสัยที่ดีใน  และบรรทัดที่ 3 ตัด
ค าว่า รวมไปถึงการศึกษา 
  12. หน้า 87 รายวิชา 1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 2 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า ฝึกนักศึกษาให้รู้จักและคุ้นเคย  ฝึกการสร้างนิสัยที่ดีใน  และบรรทัดที่ 3 ตัดค าว่า ตลอดจน
วิธีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
  13. หน้า 89 รายวิชา 1301 333 จักรกลการเกษตร เพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับจักรกลที่ทันสมัย 
ทันต่อการสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  และค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า ตลอดจนการศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับ  บรรทัดที่ 4 ตัดค าว่า และชนิดของ 
  14. หน้า 169 วิชา 1202 301 ฝึกงาน 1 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า 
สร้าง 
  15. หน้า 170 รายวิชา 1202 303 ฝึกงานนอกสถานที่ ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือก 
  16. หน้า 171 รายวิชา 1202 482 ปัญหาพิเศษ 2 เพ่ิมเนื้อการปฏิบัติการ 
  17. หน้า 230 แยกการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้การฝึกงาน และสหกิจ ให้แตกต่างกัน
และให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping   
  หมวดที่ 5 
  1.  หน้า 249 ข้อ 2.1.5 บรรทัดที่ 3 เพ่ิมข้อความรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) 
  2.  หน้า 249 ข้อ 2.2 (2) บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า ส าหรับการเป็นนักวิจัย 
  3.  หน้า 249 ข้อ 2.2 (3) บรรทัดที่ 2 เพิ่มข้อความรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) 
 4.  หน้า 250 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตัดข้อ 3.4 และ 3.5 
  หมวดที่ 7 
 1.  หน้า 252 ข้อ 1 ปรับรูปการเขียนให้เป็นความเรียง โดยให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 2.  หน้า 264 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 แก้ไขข้อความจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง แก้ไขเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     
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 3.  หน้า 265 ข้อ 5.2 ระบุค่าเป้าหมาย x  ตั้งแต่ปีที่ 1-5  และข้อ 5.3 ระบุค่าเป้าหมาย x 
ปี 4-5 
  หมวดที่ 8 
  1.  หน้า 266 ข้อ 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม เพ่ิมข้อ 2.4 ผลการประเมิน
หลักสูตรและรายวิชา จากมคอ.5 -มคอ.7 
 

 4.1.6  การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร และส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิโดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
 หมวดที่ 1 
 1.  ปรับเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จาก 138 หน่วยกิต เป็น 141 หน่วยกิต 
 2.  หน้า 1 ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน แก้ไขข้อความจาก และ/หรือ 
แก้ไขเป็น และ  
  หมวดที่ 2 
  1.  หน้า 12 ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 2 อธิบายการมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นสากลให้
ชัดเจน และตัดค าว่า พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
  2.  หน้า 12 ข้อ 1.3.2 บรรทัดที่ 3 ตัดค าว่า การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เทคโนโลยี
นวัตกรรม 
  3.  หน้า 14 ข้อ 2 (2.1) ด้านการบริหารคณาจารย์ เพ่ิมหัวข้อดังนี้ 
      1) การพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และประสบการณ์ท่ีทันสมัย และปรับ
กลยุทธ์เป็น จัดสรรงบประมาณการพัฒนาอาจารย์ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
   2) แผนการเพิ่มพูนผลงานวิจัยและตีพิมพ์งานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และปรับกล
ยุทธ์เป็น 1) สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 2) ส่งเสริมให้
อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
   3) แผนบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับ
กลยุทธ์เป็น สนับสนุนให้อาจารย์มีโครงการบริหารวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและบูรณาการ
รายวิชา และปรับตัวบ่งชี้เป็น จ านวนรายวิชาที่บูรณาการงานบริการวิชาการทางสังคม 
  4.  หน้า 14 ตัดข้อ 2.1.4 ด้านการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน  
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   5.  หน้า 17 ปรับการเขียนความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร ให้ชัดเจนเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  6.  หน้า 23 รายวิชา 1303 321 วิศวกรรมน้ าเสียและการออกแบบ ปรับค าอธิบาย
รายวิชาโดยเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบความปลอดภัย และปรับชื่อวิชาให้แตกต่างจากรายวิชาในคณะ
วิทยาศาสตร์ 
  7.  หน้า 23 รายวิชา 1303 390 แก้ไขชื่อวิชาจาก การสัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
แก้ไขเป็น สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  8.  หน้า 24 รายวิชา 1304 485 เทคโนโลยีเมนเบรนส าหรบัการบ าบัดน้ า ย้ายไปอยู่ใน
กลุ่มวิชาบังคับ   
  9.  หน้า 24 รายวิชา 1303 403 การประยุกต์ใช้คอนกรีตพรุนในงานวิศวกรรม แก้ไขชื่อ
วิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกับค าอธิบายรายวิชา หน้า 64 
 10. หนา้ 52 ตรวจสอบรหัสวชิา ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชาไทยและภาษาอังกฤษ และ
Curriculum Mapping ของรายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพให้เหมือนกันทุกหลักสูตร 
  11. หน้า 55 รายวิชา 1309 100 แนะน าวิชาชีพวิศวกรรม ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
  12. หน้า 56 รายวิชา 1309 200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
  13. หน้า 56 รายวิชา 1303 202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รายวิชา 
1303 204 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รายวิชา 1303 204 ปฏิบัติการชีวิทยาส าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และรายวิชา 1303 206 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปรับการ
เขียนค าอธิบายรายวิชาใหม่ให้ชัดเจน 
  14. หน้า 60 รายวิชา 1303 341 การควบคุมมลพิษอากาศ และรายวิชา 1303 371 การ
จัดการของเสียอันตราย เพ่ิมเนื้อหาเรื่องการออกแบบความปลอดภัย และปรับชื่อวิชาให้แตกต่างจากรายวิชาใน
คณะวิทยาศาสตร์ 
  15. หน้า 60 รายวิชา 1303 351 การสุขาภิบาลอาคาร เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  16. หน้า 60 รายวิชา 1303 361 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
  17. หน้า 61 รายวิชา 1303 381 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม เพ่ิมเนื้อหา
ความปลอดภัยตาม มอก. 18000 
  18. หน้า 64 รายวิชา 1303 482 การป้องกันและควบคุมมลพิษ เพ่ิมเนื้อหาเทคโนโลยี
สะอาด 
  19. หน้า 65 รายวิชา 1303 404 การส ารวจส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
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  20. หน้า 67 รายวิชา 1304 463 วิศวกรรมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความจาก จลนพลศาสตรของเซลล์ แก้ไขเป็น จลนพลศาสตรของจุลชีพ 
  21. หน้า 68 รายวิชา 1304 466 การออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการชีวภาพ ปรับ
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
  22. หน้า 70 รายวิชา 1304 492 หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า เป็นวิชาที่ควบคุมเนื้อหาเฉพาะเรื่อง 
  23. หน้า 70 รายวิชา 1303 493 สหกิจศึกษา เงื่อนไขพิเศษบรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า จึงจะ
สามารถลงทะเบียนรายวิชานี้ได้ 
  24. หน้า 88 ข้อ 4 แยกการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้การฝึกงาน และสหกิจ  
ให้แตกต่างกันและให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping     
  หมวดที่ 4 
  1.  หน้า 91 -95 ตดัข้อความค าว่า หมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ 
  2.  หน้า 102 รายวิชา 1104 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล และรายวิชา
1309 200 การเขียนโปรแกรม เพ่ิมความรับผิดชอบหลักในทักษะด้านคุณธรรม  
  หมวดที่ 5 
 -  หน้า 107 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพิ่มการให้อนุปริญญาและ
ระบุให้ชัดเจนสอดคล้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2553 
  หมวดที่ 6 
  -  หน้า 108 ข้อ 1 เพิ่มรายละเอียดในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
  หมวดที่ 7 
 1.  หน้า 110 ข้อ 1 ปรับรูปการเขียนให้เป็นความเรียง โดยให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 2.  หน้า 119 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 แก้ไขข้อความจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง แก้ไขเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     
 3.  หน้า 119 ข้อ 4.1 ระบุค่าเป้าหมาย x  ตั้งแต่ปีที่ 1-5  และข้อ 6.2 ระบุค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  หมวดที่ 8 
  1.  หน้า 121 ข้อ 1.2(2) บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า สมาคม 
  2.  หน้า 121 ข้อ 2(2.3) บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า โดยในกลุ่มที่ 3 นี้จัด 

 
 4.1.7  การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

 มติที่ประชุม เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป 
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 4.2  การเปิดรายวิชา 1435 115 ศิลปะการแสดงอีสาน   3(3-0-6)  ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

 มติที่ประชุม  เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป 
 
 4.3 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
 4.3.1 การแก้ไขชื่อวิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2559 
 

  มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
  1.  ปรับระบบ Reg. ให้สามารถระบุชื่อกลุ่มวิชาเอกใน Transcripts  หรือหากไม่ปรับ
ระบบ Reg. มหาวิทยาลัยสามารถออกเป็นหนังสือรับรองคุณวุฒิและระบุชื่อกลุ่มวิชาเอกนั้นๆ ได้โดยไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร (ไม่ต้องน าเสนอเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง) 
 
  2.  เพิ่มจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็น 5 คน และมีคุณวุฒิตรงกับกลุ่มวิชาเอก 
แต่ละกลุ่ม (น าเสนอเข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง) 
  3.  กรณีคณะยืนยันจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแค่ 3 คน ให้มีหนังสือตอบยืนยัน
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร (น าเสนอเข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง) 
 
 4.3.2  การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน  
14 หลักสูตร ดังนี้ 
  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
  2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2552 
  3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

 4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
  5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 
  6.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 
  7.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
  8.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
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   มติที่ประชุม  เห็นชอบทั้ง 8 หลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
  สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
  9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 
  10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 
 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบทั้ง 2 หลักสูตรสังกัดคณะบริหารศาสตร์ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   
 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  

 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ. 2555 

 12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบทั้ง 2 หลักสูตรสังกัดคณะบริหารศาสตร์ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  

     13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  
  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 14.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 
    

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 4.3.3  การปรับปรุงแผนการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ 
วัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

  คณะศิลปศาสตร์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ เมื่อวันที่ 
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29 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยขอปรับปรุงเนื้อหาในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หน้า 27 แผนการศึกษา      
ในส่วนของหมายเหตุ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการเปิดภาคการศึกษาและการด าเนินการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่  
16 กันยายน 2559 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
10/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 4.4 การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
  คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรนี้ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548  
สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547  
  ในปีการศึกษา 2559 ขอเสนอปิดหลักสูตร เนื่องจาก  
  1) จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่ ากว่าแผนการรับเข้า ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 3 ปี
การศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 – 2558 
   2) จากการประเมินโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พบว่า หลักสูตรยังไม่มีความจ าเพาะ ขาดจุดเน้นที่ชัดเจน 
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนใกล้เคียงกันทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
   ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 คงเหลือนักศึกษาในหลักสูตร จ านวน 1 คน อยู่ชั้นปีที่ 2 คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้าย
จะส าเร็จการศึกษา พร้อมกันนี้ คณะฯ จะไม่รับนักศึกษาเพ่ิม ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่อไป 
 
วาระท่ี 5 ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560  
 วันที่ 13-14 มกราคม 2560 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 เป็นวันที่   
13-14 มกราคม 2560  
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 13-14 มกราคม 2560 และให้เพ่ิม
จ านวนครั้งการประชุมเป็น วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 7-8 เมษายน 2560 (หากมีการประกาศหยุด
ราชการวันที่ 7 เมษายน ให้เลื่อนก าหนดวันประชุมเป็นวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2560) 
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เวลา 17.00 น.  ปิดการประชุม 
 
 
 
 

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


