
         
 

          
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ่4/2562  
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อธิการบดี   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์นิวิท เจริญใจ    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 7. นายสนธิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
             และเลขานุการ 
 9. นางภูษณิศา นวลสกุล     หัวหน้าส านักงาน                      ผูช้่วยเลขานุการ 
                                                                                   พัฒนาคุณภาพการศึกษา             เลขานุการ 
 10. นายวิชญ์ธวัช ค าสุข                            นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
 3. รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     นักวิชาการศึกษา 
 2. นางอรอุมา หล่าบรรเทา     นักวิชาการศึกษา 
 3. นางสาวธรสิรี ศรีจันทร์     นักวิชาการศึกษา 
 4. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
รายช่ือผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
        1. นางสาวรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        2. รองศาสตราจารย์ชาญชัย คงเพียรธรรม   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        3. นางสาวนิโลบล นาคพลังกูล    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        4.นางสาวสร้อยสุดา สวุรรณะ    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
การเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา 1104 145 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ (Preparative Mathematics)  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
         1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ ดิษเจริญ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
         2. นางเรไร กาฬบุตร     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

  
การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
        1. นางสาวปวีณา ค าพุกกะ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร เมืองจันทร์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        3. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        4. นายศราวุฒิ โภคา     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        5. นางสาวอรัญญา บุทธิจักร์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        6. นายจักรพันธ์ แสงทอง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        7. นางสาวขนิษฐา ขันค า     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        8. นายนพพร ช่วงชิง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        9. นายค าล่า มุสิกา      อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        10. นางสาวนงลักษณ์ สูงสุมาลย์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        11. นายณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาพร พรไตร   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        13. นายอุทัย อันพิมพ์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมศรี ชัยวณิชยา   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
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การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

1. นางสาวสุขุมา พวงมะลิ     คณะเภสัชศาสตร์ 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

1. นางสาวสุขุมา พวงมะลิ     คณะเภสัชศาสตร์ 
 
เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามล าดับ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
วาระ 1.1  รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
             รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการก ากับติดตามหลักสูตร      
ที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้  

    ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 71 หลักสูตร จ าแนกเป็น 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 41 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 19 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 11 
หลักสูตร ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 จ านวน 6 
หลักสูตร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จ านวน 6 
หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 หลักสูตร 
และใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จ านวนปริญญา
ตรี 35 หลักสูตร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จ านวน 
24 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาโท 15 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจ านวน 59 
หลักสูตร รายละเอียดดังนี้  

คณะ  ปริญญา 
ตรี 

ปริญญา 
โท  

ปริญญา
เอก 

รวม  

1. คณะวิทยาศาสตร์ 10 6 3 19 
2. คณะเกษตรศาสตร์ 2 3 2 7 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 5 5 16 
4. คณะเภสัชศาสตร์ 1 1 1 3 
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 0 1 
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 3 1 0 4 
7. คณะศิลปศาสตร์ 7 2 0 9 



4 

 
คณะ  ปริญญา 

ตรี 
ปริญญา 

โท  
ปริญญา

เอก 
รวม  

8. คณะบริหารศาสตร์ 6 1 0 7 
9. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 0 0 2 

10. คณะนิติศาสตร์ 1 0 0 1 

11. คณะรัฐศาสตร์ 2 0 0 2 
รวม 41 19 11 71 

 
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. หลักสูตรที่ถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 จ านวน 9 หลักสูตร 

จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท จ านวน 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 2 หลักสูตร มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน จองวาระการประชุม 

คณะกรรมการกลั่นกรอง 

ครั้งที่ / วันที่ 

1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 

ผ่านความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

4/2562 วันที่ 25 พ.ค. 2562  และ

สภาวิชาชีพรับรองแล้ว วันที่ 13 พ.ค. 

2562 

- 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา สังกัด

คณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

ครั้งที่ 5/2562 

วันที่ 13-14 กันยายน 2562 

3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

ครั้งที่ 5/2562  

เดือนกันยายน 2562 

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

ครั้งที่ 5/2562  

เดือนกันยายน 2562 
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หลักสูตร ผลการด าเนินงาน จองวาระการประชุม 

คณะกรรมการกลั่นกรอง 

ครั้งที่ / วันที่ 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัด

คณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

ครั้งที่ 6/2562  

เดือนพฤศจิกายน 2562 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

ครั้งที่ 6/2562  

เดือนพฤศจิกายน 2562 

7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

ครั้งที่ 6/2562  

เดือนพฤศจิกายน 2562 

8) หลักสูตรสถาปัตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สังกัดคณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

ครั้งที่ 6/2562  

เดือนพฤศจิกายน 2562 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร  
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

ครั้งที่ 6/2562  

เดือนพฤศจิกายน 2562 

2) หลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนครบรอบการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 จ านวน 
1 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จองวาระการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  

3) หลักสูตร reprofile ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
หลักสูตร ผลการด าเนินงาน จองวาระการประชุม

คณะกรรมการกลั่นกรอง 

ครั้งที่ / วันที่ 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอาเซียน  

เสนอคณะกรรมการพิจารณา ครั้งที่ 4/2562  
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หลักสูตร ผลการด าเนินงาน จองวาระการประชุม

คณะกรรมการกลั่นกรอง 

ครั้งที่ / วันที่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา 

ครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 

3/2562 วันที่ 10 พ.ค.2562 

ครั้งที ่2 ในการประชุมครั้งที่ 

4/2562 วันที่ 12 ก.ค.2562 

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

ครั้งที่ 5/2562  

เดือนกันยายน 2562 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

ครั้งที่ 5/2562  

เดือนกันยายน 2562 

 
3) หลักสูตรปิดไม่สมบูรณ์ ที่ยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 โดยผ่านความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงเหลือในหลักสูตร จ านวน 10 หลักสูตร จ าแนก
เป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 7 หลักสูตร และปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

 
คณะ/หลักสูตร สถานะคงเหลือนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 26 คน (แผนการรับนักศึกษา  
ปีการศึกษาละ 40 คน) 

ปีการศึกษา รับเข้า(คน) คงเหลือ(คน) 
2560 14 13 
2559 6 2 
2558 12 11 
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คณะ/หลักสูตร สถานะคงเหลือนักศึกษา 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 3 คน (แผนการรับนักศึกษา  
ปีการศึกษาละ 5 คน) 

ปีการศึกษา รับเข้า(คน) คงเหลือ(คน) 
2558 1 1 
2557 2 1 
2556 1 1 

คณะศิลปศาสตร์ 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 56 คน (แผนการรับนักศึกษา ปี
การศึกษาละ 30 คน) 

ปีการศึกษา รับเข้า(คน) คงเหลือ(คน) 
2560 17 14 
2559 24 16 
2558 33 23 
2557 26 3 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 6 คน 
(แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 -2559 แผนรับ 10 
คน และปีการศึกษา 2560-2562 แผนรับ 15 คน) 

ปีการศึกษา รับเข้า(คน) คงเหลือ(คน) 
2561 2 2 
2560 3 2 
2559 2 2 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 36 คน 
(แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 -2559 แผนรับ 10 
คน และปีการศึกษา 2560-2562 แผนรับ 15 คน) 

ปีการศึกษา รับเข้า(คน) คงเหลือ(คน) 
2561 18 15 
2560 16 10 
2559 9 5 
2558 12 6 
2557 13 1 

คณะเภสัชศาสตร ์
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 6 คน 
(แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ - แผน ก แบบ ก1 รับ 
2 คน - แผน ก แบบ ก2 รับ 3 คน) 

ปีการศึกษา รับเข้า(คน)  คงเหลือ(คน) 
2561 2 2 
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คณะ/หลักสูตร สถานะคงเหลือนักศึกษา 

2560 2 2 
2559 5 2 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 13 คน 
(แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ  - แผน ก แบบ ก1 
รับ 2-5 คน- แผน ก แบบ ก2 รับ 10-15 คน) 

ปีการศึกษา รับเข้า(คน) คงเหลือ(คน) 
2561 2 1 
2560 4 4 
2559 6 5 
2558 3 3 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 4 คน 
(แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 15 คน) 

ปีการศึกษา รับเข้า(คน) คงเหลือ(คน) 
2559 2 1 
2558 0 0 
2557 5 3 

คณะรัฐศาสตร์ 
9. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 2 คน 
(แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2555-57 แผนรับ 15 
คน และปีการศึกษา 2558-2559 แผนรับ 25 คน) 

ปีการศึกษา รับเข้า(คน) คงเหลือ(คน) 
2557 7 1 
2556 6 0 
2555 19 1 

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 6 คน 
(แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2555-57 แผนรับ 15 
คน และปีการศึกษา 2558-2559 แผนรับ 25 คน) 

2558 12 5 
2557 8 1 

 
4) หลักสูตรที่ชะลอรับนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 หลักสูตร 

สังกัดคณะศิลปศาสตร์  

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ตามมติ

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
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2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560          

ตามมติคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

5) หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และส่งเอกสารหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้อง 
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562  
จ านวนทั้งสิ้น 62 หลักสูตร ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 

ระดับปริญญา อยู่ระหว่างคณะ

บันทึกข้อมูล 

ส่งข้อมูลแล้ว อยู่ระหว่างคณะแก้ไขข้อมูล 

(อว. ส่งกลับให้แก้ไข) 

รับทราบแล้ว 

ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร 31 หลักสูตร 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 10 หลักสูตร 2 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก 0 หลักสูตร 5 หลักสูตร 2 หลักสูตร 0 หลักสูตร 

รวม 8 หลักสูตร 46 หลักสูตร 5 หลักสูตร 3 หลักสูตร 

 

ทั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อความในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้

สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม (มคอ.1) ในประเด็นโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ ไม่น้อย

กว่า 15 หน่วยกิต เพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตรต่อไป 

     มติที่ประชุม: รับทราบ  

  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562          
วันที่ 1 มีนาคม 2562  

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
วาระท่ี 3.1 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
อาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติ ไม่เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรฯ และจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ความทราบแล้วนั้น 

คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน               
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการควบรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาเวียดนามกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แบบศึกษา
เต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิต    
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต แบ่งเป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 32 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก
เลือก  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และ หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาลาวและภาษาเขมร รับทั้งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-
เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี   พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
จ านวนรับนักศึกษา 75 คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตนักศึกษา 23,010.72 บาท/คน/ปี เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 12,000 บาท/คน หรือคิดเป็น 96,000 บาท/ตลอดหลักสูตร
แบบเหมาจ่าย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 5 คน มีตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 16 ตัวบ่งชี้   
      มติที่ประชุม: ไมเ่ห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ 
วัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตรฯ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบ      
ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งถัดไป โดยมีรายละเอียดดังนี้      

หมวดที่ 1 
     1. หน้า 1 ข้อ 5.3 ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน แก้ไขข้อความ จาก ...จัดการเรียน 
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การสอนเป็นภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว และภาษาเขมร เป็น ...จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย       
หรือภาษาเวียดนาม หรือภาษาลาว หรือภาษาเขมร และขอให้ตรวจสอบให้ตรงกันทั้งฉบับ 

                     2. หน้า 2 ข้อ 6.1 แก้ไขข้อความ จาก ...เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562                    

เป็น ..เป็นหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

  3. หน้า 2 ข้อ 8.5 ตัดข้อความ ธุรการ เลขานุการ ล่ามโรงงานอุตสาหกรรม 

4. หน้า 3 ข้อ 8.7 ตัดข้อความ ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท เลขานุการ พนักงานฝ่าย 

บุคคล พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และแก้ไขข้อความ เป็น ...ผู้จัดการฝ่ายติดต่อต่างประเทศที่ใช้ภาษาเวียดนาม 
หรือภาษาลาว หรือภาษาเขมร ในการติดต่อสื่อสาร 
   5. หน้า 3 ข้อ 9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร       
ให้เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จบการศึกษาด้านภาษาลาว   

6. หน้า 4-5 ข้อ 11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้ปรับการเขียน 
โดยเขียนให้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเทศ    

7. หน้า 6 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม         
แก้ไขข้อความย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 2 จาก ...การแลกเปลี่ยนการค้าขายและการเดินทางระหว่างกันในศตวรรษท่ี 12      
เป็น ..การแลกเปลี่ยนการค้าขายและการเดินทางระหว่างกันตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 และแก้ไขข้อความย่อหน้าที่ 4  
บรรทัดที ่1 จาก ...การที่จะท าให้คนไทยรู้และเข้าใจเวียดนาม ลาวและกัมพูชามากข้ึนนั้น เป็น ..การที่จะท าให้คนไทย
รู้และเข้าใจประเทศเวียดนาม หรือประเทศลาว หรือประเทศกัมพูชามากข้ึนนั้น 

8. หน้า 7 ข้อ 12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ          
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ให้ปรับการเขียนเป็นแบบบรรยายความ  

9. หน้า 7 ข้อ 12.1 ด้านการผลิตบัณฑิต แก้ไขข้อความจาก ...การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้น 
สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเวียดนาม ลาวและเขมร เข้าใจความคิด โลกทัศน์ สังคม 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มีทักษะในการท างานกับชาวเวียดนาม ลาวและกัมพูชา มีความเข้าใจและ
สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างประเด็นที่เกีย่วข้องกับการสื่อสารภาษาเวียดนาม ลาวและกัมพูชา เพ่ือพัฒนา
ตนเอง ชุมชนท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์ เป็น ...การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาเวียดนาม หรือภาษาลาว หรือภาษาเขมร เข้าใจความคิด โลกทัศน์ สังคม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีทักษะในการท างานกับคนเวียดนาม คนลาวและคนกัมพูชา มีความเข้าใจและ        
สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาษาเวียดนาม หรือภาษาลาว หรือภาษาเขมร  
เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์ 

10. หน้า 7 ข้อ 12.2 ด้านการวิจัย แก้ไขข้อความจาก ...การพัฒนาหลักสูตรมุ่งให้บัณฑิต      
มีความเข้าใจและองค์ความรู้การพัฒนาด้านภาษา การสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรมทั้งในระดับชุมชนและสังคมของ
เวียดนาม ลาวและกัมพูชาสามารถเชื่อมโยงความเข้าใจไปสู่ระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน มีทักษะในการวิจัย
ขั้นพ้ืนฐานและมีความสามารถในการท าวิจัยที่เก่ียวข้องกับเวียดนาม ลาวและกัมพูชา เป็น ...การพัฒนาหลักสูตรมุ่งให้
บัณฑิตมีความเข้าใจภาษาอาเซียน เช่น ภาษาเวียดนาม หรือภาษาลาว หรือภาษาเขมร และองค์ความรู้การพัฒนา
ด้านภาษา การสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรมทั้งในระดับชุมชนและสังคมของเวียดนาม หรือลาว หรือกัมพูชา สามารถ
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เชื่อมโยงความเข้าใจไปสู่ระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน มีทักษะในการวิจัยขั้นพ้ืนฐานและมีความสามารถ     
ในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเวียดนาม หรือลาว หรือกัมพูชา  

 11. หน้า 7 ข้อ 12.3 ด้านบริการวิชาการ แก้ไขข้อความจาก ...การพัฒนาหลักสูตรจะ 
เสริมสร้างการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะในการสื่อสารภาษาเวียดนาม ลาวและเขมรเป็นฐาน มุ่งให้นักศึกษามีจิตอาสาและ
รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็น ...การพัฒนาหลักสูตรจะเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะ   
ในการสื่อสารภาษาเวียดนาม หรือภาษาลาว หรือภาษาเขมรเป็นฐาน มุ่งให้นักศึกษามีจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม   
มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น และเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ การบริการด้านล่ามหรือสอนภาษาเวียดนาม หรือภาษา
ลาว หรือภาษาเขมร 

 12. หน้า 7 ข้อ 12.4 ด้านการท านุบ ารุง ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ให้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ       
การรักษาความเป็นไทย ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย 

 13. หน้า 8 ข้อ 13.3 การบริหารจัดการ ให้ปรับการเขียนให้ชัดเจน  
หมวดที่ 2    
1. หน้า 9 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร ให้ปรับการเขียนใหม่โดยเขียนให้เห็น

ความส าคัญ 
2. หน้า 9-10 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร บรรทัดที่ 1 ให้ปรับการเขียนใหม่ และแก้ไข

ข้อความจาก ...มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเวียดนาม ลาวและเขมร เป็น ...มุ่งผลิตบัณฑิต 
ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน เช่น ประเทศเวียดนาม หรือประเทศลาว 
หรือประเทศเขมร 

3. หน้า 10 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และแก้ไขข้อความเป็น 
           1. มีความรอบรู้และเข้าใจสภาพสังคม... 
           2. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง  
                                   3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม หรือประเทศลาว 
หรือประเทศกัมพูชา อย่างเป็นระบบ 
                                   4. มีความเป็นผู้ประกอบการหรือท างานกับบริษัทต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ในด้านภาษา 
สังคมและวัฒธนธรรมของประเทศเวียดนาม หรือประเทศลาว หรือประเทศกัมพูชา 
           5. แสวงหาความรู้ใหม่และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม      
และมีทักษะดิจิทัลเพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้ตนเอง ชุมชนและสังคม 

4. หน้า 11 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อย่อย 2.1.1 แผนการบริหารหลักสูตร พัฒนา
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ข้อ 2.2 กลยุทธ์ แก้ไขข้อความจาก ...2) ติดตามและประเมินผลการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือวางแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ เป็น ...2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 80 มีการประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผล
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือวางแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
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           5. หน้า 11 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อย่อย 2.1.1 แผนการบริหารหลักสูตร พัฒนาระบบ
และกลไกในการบริหารหลักสูตร ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขข้อความจาก ...2) มีการประชุม ติดตาม วางแผนการบริหาร
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมประชุม เป็น ...2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ      
ร้อยละ 80 มีการประชุมเพ่ือติดตาม วางแผนการบริหารหลักสูตร 

6. หน้า 11 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อย่อย 2.1.1 แผนการบริหารหลักสูตร พัฒนา
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขข้อความจาก ... 3) หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์     
การประกันคุณภาพ เป็น ... 3) หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยคะแนนการประเมินระดับ
หลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป และปรับหลักฐานให้สอดคล้องกัน 

7. หน้า 12 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อย่อย 2.1.2 แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
ข้อ 2.2 กลยุทธ์ ให้ตัดข้อความ อาจารย์ประจ าหลักสูตรออกท้ังหมด 
       8. หน้า 12 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อย่อย 2.1.2 แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขข้อความจาก ...1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิชาการ
อย่างน้อย 1 ชิ้นภายใน 5 ปี เป็น ...1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 ชิ้นภายใน 5 ปี    
ทุกคน และปรับหลักฐานให้สอดคล้องกัน 

9. หน้า 12 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อย่อย 2.1.3 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ข้อ 2.2 กลยุทธ์ ให้ตัดข้อ 1) ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนท ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาและ
คณาจารย์ในหลักสูตร และปรับตัวบ่งชี้ หลักฐานให้สอดคล้องกัน 

10. หน้า 13 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อย่อย 2.1.5 แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อ 2.2 กลยุทธ์ แก้ไขข้อความจาก ... 1) จัดหาต าราที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น เป็น ... 1) จัดหาต ารา สื่อการ
สอนที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน และปรับตัวบ่งชี้ หลักฐานให้สอดคล้องกัน 

11. หน้า 11-14 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ให้เพ่ิมแผนพัฒนาเกี่ยวกับ การร่วมสร้าง
นวัตกรรม  

หมวดที่ 3    
1. หน้า 15 ข้อ 22.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ให้ปรับ 

แผนการรับเป็น 60 คน/ปี และให้ปรับงบประมาณ การคุ้มทุนให้สอดคล้องกับแผนการรับ 
 2. หน้า 24 ข้อ 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ให้หลักสูตรพิจารณาเลือกรายวิชาสหกิจศึกษาหรือ 

รายวิชาฝึกงาน   
 3. หน้า 25 ให้เพ่ิมเติมค าว่า ดิจิทัลและการร่วมสร้างนวัตกรรมในค าอธิบายรายวิชา 
4. หน้า 25 ควรเพิ่มรายวิชา กระบวนการสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 

   5. หน้า 26 รายวิชา 1455 446 ศิลปะการแสดงและภาพยนตร์อาเซียน และ 1455 451 
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในอาเซียน ให้ตัดหรือปรับรายวิชาใหม่  

           6. หน้า 27 ข้อ 2.4 กลุ่มวิชาโท แก้ไขข้อความจาก ...ให้นักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตรวิชาโท
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เช่น เป็น ...ให้นักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตรวิชาโทที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้  
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       7. หน้า 33 แผนการศึกษา ให้ย้ายรายวิชา 1455 492 การศึกษาอิสระ มาอยู่ชั้นปีที่ 4      
ภาคการศึกษาต้น เรียนพร้อมการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

 8. หน้า 55 รายวิชา 1455 154 ปริทัศน์สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แก้ไขชื่อรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ เป็น ...Reviews of ASEAN Society and Culture และปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาใหม่ให้ตรง    
กับแผนการสอน 
        9. หน้า 56 รายวิชา 1455 155 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมอาเซียน ให้ปรับการเขียนค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ให้ตรงกับแผนการสอน  
        10. หน้า 57 รายวิชา 1455 445 วรรณกรรมร่วมของอาเซียน ให้ปรับการเขียนค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ให้ตรงกับแผนการสอน 

11. หน้า 57 รายวิชา 1455 491 วิธีวิจัย แก้ไขค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1 จาก ...วิธวีจิัย
ด้านเวียดนาม ลาวและเขมร เป็น ...วิธีวิจัยภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เช่น ภาษาเวียดนาม หรือภาษาลาว        
หรือภาษาเขมร และให้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการร่วมสร้างนวัตกรรมและแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกับ
ภาษาไทย 

12. หน้า 57 รายวิชา 1455 492 การศึกษาอิสระ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา จาก ...การศึกษา
อิสระและการน าเสนองานวิจัยด้านเวียดนาม ลาวและเขมรศึกษาในประเด็นภาษา วรรณกรรมสังคมและวัฒนธรรม
ตามท่ีนักศึกษาสนใจ เป็น ...การศึกษาอิสระและการน าเสนองานวิจัยด้านเวียดนาม หรือลาว หรือเขมร ศึกษาภาษา 
วรรณกรรมสังคมและวัฒนธรรมตามที่นักศึกษาสนใจของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และให้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ร่วมสร้างนวัตกรรมและแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาษาไทย 

13. หน้า 58 รายวิชา 1455 493 การฝึกงาน ให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาโดยระบุ
รายละเอียดการฝึกงานให้ชัดเจน 

14. หน้า 58-72 ให้ระบุรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนให้ถูกต้องทุกรายวิชา  
15. หน้า 59 รายวิชา 1412 221 การอ่านและการเขียนภาษาลาว 1 ให้ปรับการเขียน

ค าอธิบายรายวิชาใหม่ และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1 จาก ...การฟังและพูดบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน     
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็น ...การฟังและพูดบทสนทนาภาษาลาวในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ และปรับให้
คล้ายกันทุกภาษา 

16. หน้า 59 รายวิชา 1412 212 การฟังและการพูดภาษาลาว 2 ให้ปรับการเขียน
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1-2 จาก ...การฟังและการพูดทางด้านการเจรจาต่อรอง 
เป็น ...การฟังและการพูดทางด้านการเจรจาต่อรองในภาษาลาว และปรับให้คล้ายกันทุกภาษา 

17. หน้า 59 รายวิชา 1412 221 การอ่านและการเขียนภาษาลาว แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
บรรทัดที่ 1 จาก ...ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านและการเขียน เป็น ...ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านและการเขียน
ภาษาลาว และปรับให้คล้ายกันทุกภาษา 

18. หน้า 59 รายวิชา 1412 222 การอ่านและการเขียนภาษาลาว 2 ให้ปรับการเขียน
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1 จาก ...ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านและการเขียน
เป็น ...ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนภาษาลาว และปรับให้คล้ายกันทุกภาษา 
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19. หน้า 59 รายวิชา 1412 323 การแปลภาษาลาว แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

บรรทัดที่ 1 จาก ...Principles of basic เป็น ...Principles of basic translation และปรับให้คล้ายกันทุกภาษา 
20. หน้า 59 รายวิชา 1412 461 การล่ามภาษาลาว แก้ไขค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1 

จาก ...การรายงานข่าวและค าปราศรัย เป็น ...การรายงานข่าวและค าปราศรัยในภาษาลาว และปรับให้คล้ายกัน    
ทุกภาษา 

21. หน้า 60 รายวิชา 1412 334 สนทนาภาษาลาว ตัดค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1      
การสนทนาภาษาลาวในสถานการณ์ทั่วไป และปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

22. หน้า 66 รายวิชา 1412 463 ภาษาลาวเพ่ือการท่องเที่ยว แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
บรรทัดที่ 1 จาก ...วิธีการเขียนเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการติดต่อสื่อสารในด้านการท่องเที่ยว เป็น ...วิธีการ
เขียนเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการติดต่อสื่อสารในด้านการท่องเที่ยวในภาษาลาว 

23. หน้า 66 รายวิชา 1412 464 ภาษาลาวธุรกิจ แก้ไขค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1 
จาก ...วธิีการเขียนเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการติดต่อสื่อสารในด้านธุรกิจ เป็น ...วธิกีารเขียนเอกสารรูปแบบ   
ต่าง ๆ ส าหรับการติดต่อสื่อสารในด้านธุรกิจในภาษาลาว 

24. หน้า 66 รายวิชา 1412 465 การสอนภาษาลาวในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้ปรับการ
เขียนค าอธิบายรายวิชาใหม่ และปรับให้คล้ายกันทุกภาษา 

25. หน้า 68 รายวิชา 1413 462 ภาษาเวียดนามในสื่อสารมวลชน แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
จาก ...ลักษณะภาษาเวียดนามในสื่อสารมวลชน  สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็น ...ลักษณะภาษาเวียดนาม     
ในสื่อสารมวลชน การอ่าน การวิเคราะห์ สังเคราะห์  สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

26. หน้า 70 รายวิชา 1412 343 แก้ไขชื่อรายวิชา เป็น  ...วรรณกรรมกับสังคมและ
วัฒนธรรมลาว 

27. หน้า 70 รายวิชา 1412 431 แก้ไขชื่อรายวิชา เป็น  ...ภาษาลาวกับสังคมและ
วัฒนธรรม 

28. หน้า 71 รายวิชา 1413 343 แก้ไขชื่อรายวิชา เป็น ...วรรณกรรมกับสังคมและ
วัฒนธรรมเวียดนาม 

29. หน้า 71 รายวิชา 1414 343 แก้ไขชื่อรายวิชา เป็น ...วรรณกรรมกับสังคมและ
วัฒนธรรมเขมร  

30. หน้า 71 รายวิชา 1414 431 แก้ไขชื่อรายวิชา เป็น ...ภาษาเขมรกับสังคมและ
วัฒนธรรม 

31. หน้า 72 รายวิชา 1455 451 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในอาเซียน แก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1 จาก ...ความหมาย เป็น ...นยิาม และปรับใช้ให้เหมือนกันทั้งฉบับ  

32. หน้า 83 ข้อ 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม หากเพ่ิมรายวิชา
สหกิจศึกษาให้แยกหัวข้อระหว่างการฝึกงานและสหกิจศึกษา 

33. หน้า 83 ข้อ 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แก้ไขค าอธิบาย 
เป็น ...วิชา 1413 493 การฝึกงาน เป็นรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรโดยจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ วิชานี้เป็น    
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การฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเวียดนาม หรือภาษาลาว หรือภาษาเขมร มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี ้ก าหนดให้มีการฝึกงานในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งราชการและเอกชนที่มีการใช้ภาษาเวียดนาม หรือภาษา
ลาว หรือภาษาเขมร หรือเกี่ยวข้องกับภาษาเวียดนาม หรือภาษาลาว หรือภาษาเขมร นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงาน
ได้ทั้งในประเทศไทย หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ
ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้วหัวหน้างานของหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกสอนจะเป็นผู้ประเมินผล
ตามแบบประเมินที่กรรมการบริหารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนก าหนด   

34. หน้า 85 ข้อ 5.5.6 แก้ไขข้อความเป็น น าเสนอและสรุปผลการปฏิบัติการศึกษาอิสระ 
เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้จะมีอาจารย์ชาวไทย เวียดนาม ลาวและกัมพูชา ซึ่งเป็นผู้ประสานงานรับฟังการ
น าเสนอท่ีด้วย  

35. หน้า 85 ข้อ 5.6 กระบวนการประเมินผล ปรับการเขียนให้ครอบคลุมทั้ง 3 ภาษา  
หมวดที่ 4    
1. หน้า 86 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้เพ่ิมการเรียนรู้ด้วยการ

บริการสังคม (Service leaning)    
2. หน้า 86 ข้อ 1.1.4 ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง แก้ไขข้อความ เป็น ...กิจกรรม/

โครงการ/การสอนสอดแทรกในการศึกษาอิสระที่เพ่ิมขีดความสามารถให้กับชุมชนและท้องถิ่น 
3. หน้า 87-89 ข้อ 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ข้อย่อย 3) วิธีการวัด

ประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ให้ปรับวิธีการวัดและประเมินผลตามที่ใช้จริงในรายวิชาต่าง ๆ        
ในหลักสูตร 

4. หน้า 89 ให้เพ่ิมข้อ 3 ผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชั้นปี (OBE)  
5. หน้า 94-97 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา ของหมวดรายวิชาเฉพาะ ปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หมวดที่ 5 
- หน้า 98 ข้อ 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา แก้ไขข้อความ  

เป็น ...การทวนสอบในระดับรายวิชาและการประมวลผลรวมในแต่ละปีการศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์   
ของนักศึกษาเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้   

หมวดที่ 6 
1. หน้า 100 ข้อ 1.5 บรรทัดที่ 1-2 แก้ไขข้อความ จาก ...งานวิชาการและงานกิจการ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จะจัดอบรมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ เป็น ...งานวชิาการและงานกิจการ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จะจัดอบรมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ใหม่ทุกคน  
   2. หน้า 101 ข้อ 2.1-2.4 ตัดข้อความ อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

หมวดที่ 7 
- หน้า 102-105 ข้อ 1.2, 2.2, 2.4, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2.2.2, 5.4, 5.5 ตัดข้อความ  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
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 หมวดที่ 8 
1. หน้า 109 ข้อ 1.1.1 บรรทัดที่ 1-2 แก้ไขข้อความจาก ...อาจารย์ในหลักสูตรมีการ

ประชุมร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็น …อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
   2. หน้า 109 ข้อ 1.2.1 เพ่ิมข้อความ การทบทวนความรู้ความสามารถตนเอง     
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา      
วาระท่ี 4.1    การเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา 1104 145 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ (Preparative Mathematics)  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 1 รายวิชา คือ 1104 145  
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ (Preparative Mathematics) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สามารถน า
ความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในสาขาวิชาชีพได้ โดยได้ประชุมร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรายวิชาใหมท่ี่ไม่มีในหลักสูตร คือรายวิชา 1104 145 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ (Preparative 
Mathematics)  2(2-0-4) มีผลการเรียนเป็น S/U โดยใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังรายละเอียดดังนี้ 

1.1 เน้นกลุ่มที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ให้แก่นักศึกษาแรกเข้า 
1.2 ลงทะเบียนแบบ Audit เกรดเป็น S กับ U 
1.3 คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าของรายวิชาและผู้สอน 
1.4 เนื้อหารายวิชา ประกอบด้วยคณิตศาสตร์พ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ที่ท าให้เรียนวิชาพ้ืนฐานได้ดีข้ึน เช่น

ตรีโกณมิติ พื้นฐาน, Linear Algebra (การบวก ลบ จ านวนบวกและลบ พ้ืนฐาน) การแก้ระบบสมการ  
(เชิงเส้น) การสร้างสมการและแก้สมการในรูปเมตริกซ์พ้ืนฐาน เวเตอร์ อัตราส่วน การหาพ้ืนที่และปริมาตรของรูปทรง
ต่าง ๆ ระบบแกน และ ODE พ้ืนฐาน 

มติที่ประชุม: รายวิชา Preparative ไม่ได้สังกัดหลักสูตร เป็นการบริหารจัดการภายในของ 
มหาวิทยาลัย จึงไม่ต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
วาระท่ี 4.2 การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 
เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ 
และแผนยุทธศาสตร์รวมทั้งมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของการศึกษาในอนาคตและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมทั้งสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ของมหาวิทยาลัย   
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สาระส าคัญในการปรับปรุง ดังนี้ 
1) ปรับปรุงปรัชญา วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
2) ปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน

อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายของประเทศและมหาวิทยาลัย 
3) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และบูรณาการเนื้อหารายวิชา ให้สอดคล้องกับปรัชญาศึกษาทั่วไป 

มติที่ประชุม: ไมเ่ห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และให้อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอท่ีประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งถัดไป โดยมีรายละเอียดดังนี้           

     1. หน้า 1 แก้ไขชื่อหลักสูตร จาก ...หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง      

พ.ศ. 2563 เป็น ...หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 และปรับใช้ทั้งฉบับ 
                     2. หน้า 1 ข้อ 1. แก้ไขข้อความ จาก ...รหสัและชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรหมวด 

วิชาศึกษาท่ัวไป ภาษาอังกฤษ: General Education Program  เป็น ...ชื่อหมวด ภาษาไทย: หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ภาษาอังกฤษ: General Education             

  3. หน้า 4 ข้อ 6.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...มุ่งให้การผลิต 

บัณฑิตมีพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น ...มุ่งผลิตบัณฑิตโดยการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ 

4. หน้า 6-10 โครงสร้างหลักสูตรให้ปรับเป็นดังนี้   
    1. กลุ่มวิชาภาษา                                             จ านวน 15 หน่วยกติ 

                    1.1 กลุ่มภาษาไทย       3 หน่วยกิต 
                    1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ     12 หน่วยกิต 
       2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        3 หน่วยกิต 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         3 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ       3 หน่วยกิต 
5. กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ     3 หน่วยกิต 
6. กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป      3 หน่วยกิต 

5. หน้า 7 ข้อ 1.1.2 ภาษาอังกฤษ ตัดข้อความ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทั่วไป 

   6. หน้า 7 ข้อ 1.1.2 ภาษาอังกฤษ แก้ไขข้อความจาก ...ส าหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ        
ที่ต้องการความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับสูง เป็น ...ส าหรับหลักสูตรที่ต้องการความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษระดับสูง 

7. หน้า 8 รายวิชา 1443 100 พหุวัฒนธรรมและส านึกพลเมือง ให้ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชา 
เลือกศึกษาทั่วไป  

8. หน้า 9 รายวิชา 2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง ให้ย้าย 
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ไปเป็นรายวิชาบังคับ กลุ่มสังคมศาสตร์ 

 9. หน้า 9-10 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ก าหนดให้หลักสูตรเลือกลุ่มวิชาข้ามศาสตร์ 
10. หน้า 11-33 ค าอธิบายรายวิชา ให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นไปตาม 

รูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
วาระท่ี 4.3   การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 2 หลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต         
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

29  
กรกฎาคม 

2560 
 

ส่งในระบบ 
CHECO 
เมื่อวันที่ 7 

มีนาคม 2562 

เนื่องจากอาจารย์มีแผน 
จะลาปฏิบัติงานเพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ 

พ.ศ. 2558 

คณะเภสัชศาสตร ์
2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

26   
พฤษภาคม

2555 

17 กรกฎาคม 
2556 

เพ่ือรองรับการ
ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ 

พ.ศ. 2548 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม             
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
4.3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบ      
ก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
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4.3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555  
มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอ        
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   
 
วาระท่ี 4.4   การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะศิลปศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน        
2 หลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ 
1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

29  
กรกฎาคม 

2560 
 

ส่งในระบบ 
CHECO 
เมื่อวันที่ 7 

มีนาคม 2562 
 

เนื่องจากอาจารย์ 
ลาออกจากราชการ 
จ านวน 1 คน 

พ.ศ. 2558 

คณะเภสัชศาสตร ์
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

25 
มิถุนายน 
2559 

13 กรกฎาคม 
2560 

ปรับปรุงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ
งานวิจัยในสาขาวิชาเอก
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับการ
จัดการเรียนของ
หลักสูตรในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2558 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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4.4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และให้อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
 

4.4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และให้อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
 
วาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 แผนการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2562 (เพิ่มเติม) และปี 2563 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเสนอแผนก าหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 (เพ่ิมเติม) และปี 2563 ณ อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ดังนี้  

ครั้งที ่
ก าหนดวันประชุม

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ 

หลักสูตรเตรียมการเสนอ 

ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 13-14 กันยายน 2562 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
3. หลักสูตรปรัชญดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
   หลักสูตรปรับ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา     
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. 2563 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. 2563 
4. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   
    ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.2 ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 13-14 
กันยายน 2562 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงานพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2562 โดยก าหนดวันประชุมฯ ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 13-14 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยครั้ง
ถัดไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
เวลา 16.30 น.  ปิดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต 
    อุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10-11 มกราคม 2563 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล              
    และนวัตกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ        
    และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6-7 มีนาคม 2563 - 
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563 - 
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2563 - 
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................................................ 
(นายวิชญ์ธวัช ค าสุข) 

นักวิชาการศึกษา 
ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


