
         
 

          
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ่3/2562  

วันที่ 10 พฤษภาคม 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. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์นิวิท เจริญใจ    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์สุนันท์ อัญชลีนุกูล   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 9. นายสนธิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 10. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
             และเลขานุการ 
 11. นางภูษณิศา นวลสกุล     หัวหน้าส านักงาน                      ผูช้่วยเลขานุการ 
                                                                                   พัฒนาคุณภาพการศึกษา             เลขานุการ 
 12. นายวิชญ์ธวัช ค าสุข                            นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อธิการบดี   ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ     นักวิชาการศึกษา 
 2. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     นักวิชาการศึกษา 
 3. นางอรอุมา หล่าบรรเทา     นักวิชาการศึกษา 
 4. นางสาวธรสิรี ศรีจันทร์     นักวิชาการศึกษา 
 5. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
 
รายช่ือผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
การปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
        1. นางสาววิชราภรณ์ กิจพูนผล    อาจารย์ 
        2. นางสาวฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์    อาจารย์ 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การเปิดรายวิชาใหม่และขอเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ 
เลือก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะบริหารศาสตร์  
        1. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว    คณบดี 
        2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
        3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทราจิต แสงสว่าง   ประธานหลักสูตร 
        4. นางสาวอรุณี มะฎารัก      อาจารย์ 
  
การเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา 1435 125 สุนทรียศาสตร์ในดนตรีตะวันตก ในหมวดวิชาเลือกเสรี 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
        1. นายชญณัฐ วิสัยจร     อาจารย์ 
 
การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงวันและเวลาในการด าเนินการเรียนการ  
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ    อาจารย์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ชนิวัง    อาจารย์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองยศ พิลาจันทร์   อาจารย์  

 
การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ นครราช   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุขอนันต์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงแผนการศึกษา สังกัดวิทยาลัย 
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารยก์ิตติ เหลาสุภาพ   อาจารย์  
        2. นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา     อาจารย์ 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ารภี ขาวดี    อาจารย์  
        2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์   อาจารย์ 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร  
        1. รองศาสตราจารย์นายสุพัฒน์พงษ์ มัตราช   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        2. นายชนะบูรณ์  อินทรพันธุ์    คณะรัฐศาสตร์ 
        3. รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ แหลมคม   คณะเกษตรศาสตร์ 
        4. นายสมคิด เพ็ญชารี     คณะวิทยาศาสตร์ 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชา 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
        1. นางสาวเกษร สายธนู     รองคณบดรฝ่ายวิชาการ 
        2. นางสุพัตรา   เกียรติเจริญศิริ    อาจารย์ 
 
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 ากับติดตามหลักสูตร      
ที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้  

    ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 74 หลักสูตร จ าแนกเป็น 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 43 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 21 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 10 
หลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 จ านวน 18 หลักสูตร จ าแนกเป็นปริญญาตรี 8 หลักสูตร ปริญญาโท 
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8 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จ านวน 56 หลักสูตร จ าแนกเป็น
ปริญญาตรี 36 หลักสูตร ปริญญาโท 12 หลักสูตร และปริญญาเอก 8 หลักสูตร มีผลการด าเนินงานหลักสูตร ดังนี้  

1. จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561  
คณะ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จัดการ
เรียน
การ
สอน 

รอ 
ปิด 

ชะลอ
รับ 
นศ. 

จัดการ
เรียน
การ
สอน 

รอ
ปิด 

ชะลอ
รับ 
นศ. 

จัดการ
เรียน
การ
สอน 

รอ
ปิด 

ชะลอ
รับ 
นศ. 

จัดการ
เรียน 
การ
สอน 

รอ
ปิด 

ชะลอ
รับ 
นศ. 

เปิดรับ
นักศึกษา 
2561 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 11 1 0 6 0 0 4 1 0 21 2 0 19 

2. คณะเกษตรศาสตร์ 3 0 0 4 1 0 2 0 0 9 1 0 8 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 0 0 5 0 0 5 0 1 16 0 1 15 

4. คณะเภสัชศาสตร์ 1 0 0 4 2 0 1 0 0 6 2 0 4 

5. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4 

7. คณะศิลปศาสตร์ 10 1 1 5 2 0 0 0 0 15 3 1 11 

8. คณะบริหารศาสตร์ 7 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 1 7 

9. คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

10. คณะนิติศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

11. คณะรัฐศาสตร์ 2 0 0 2 2 0 0 0 0 4 2 0 2 

รวม 47 2 2 28 7 0 12 1 1 87 10 3 74 

หมายเหตุ  1) หลักสูตรรอปิด คือ หลักสูตรที่คณะด าเนินการปิดหลักสูตร โดยสภามหาวทิยาลัยพิจารณา
อนุมัติให้ปิดหลักสูตรแล้วแต่ยังปิดไม่สมบูรณ์ เนื่องจากยังมีนักศึกษาคงเหลืออยู่ และยังมีการจัดการเรียนการสอน
จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายในหลักสูตรจะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นไม่ได้  

     2) หลักสูตรชะลอรับนักศึกษา คือ หลักสูตรที่ไม่ได้รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 เนื่องจาก  
มีจ านวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่ ากว่าแผนการรับและเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
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2. หลักสูตรที่ถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 หลักสูตร 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน ข้อมูลในระบบ 

CHECO ของ สกอ. 

1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข 

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร

เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 

วันที่ 24 พ.ย. 61 

ส่ง สกอ. ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ม.ค. 62 
สกอ. ส่งกลับให้แก้ไข วันที่ 16 มี.ค. 62 
ส่ง สกอ. ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มี.ค. 62 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข 

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร

เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 

วันที่ 23 ก.พ. 62 

อยู่ระหว่างคณะด าเนินการบันทึกข้อมูล 

3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร

เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 

วันที่ 30 มี.ค. 62 

อยู่ระหว่างคณะด าเนินการบันทึกข้อมูล 

 
3. จ านวนหลักสูตรที่คณะเสนอปิดหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร  
หลักสูตร สถานะหลักสูตร เหตุผล 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2557 สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 26 คน (แผนการ
รับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 40 คน) 

มีจ านวนรับนักศึกษาต่ ากว่าแผนการ
รับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกัน   
3 ปีการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 พ.ย. 61 

ปีการศึกษา รับเข้า
(คน) 

คงเหลือ(คน) 

2560 14 13 
2559 6 2 
2558 12 11 

2) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ หลักสูตร

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 56 คน (แผนการ 
รับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 30 คน) 

มีจ านวนรับนักศึกษาต่ ากว่าแผนการ
รับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกัน  
3 ปีการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบปีการศึกษา รับเข้า คงเหลือ(คน) 
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หลักสูตร สถานะหลักสูตร เหตุผล 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560      
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

(คน) จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2562  
วันที่ 23 ก.พ. 62 

2560 17 14 
2559 24 16 
2558 33 23 
2557 26 3 

3) หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

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

มีจ านวนรับนักศึกษาต่ ากว่าแผนการ
รับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกัน  
3 ปีการศึกษา และมีจ านวนนักศึกษา
ที่ส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 26 ม.ค. 62 

ปีการศึกษา รับเข้า
(คน) 

คงเหลือ(คน) 

2561 2 2 
2560 3 2 
2559 2 2 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2557 สังกัดคณะเภสัช
ศาสตร์ 

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

มีจ านวนรับนักศึกษาต่ ากว่าแผนการ
รับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกัน    
3 ปีการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 23 ก.พ. 62 ปีการศึกษา รับเข้า

(คน)  
คงเหลือ(คน) 

2561 2 2 
2560 2 2 
2559 5 2 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2558 สังกัด 
คณะเภสัชศาสตร์ 

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

มีจ านวนรับนักศึกษาต่ ากว่าแผนการ
รับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกัน   
3 ปีการศึกษา และหลักสูตรไม่
สอดคล้องกับนโยบายความต้องการ
ของประเทศ หรือหลักสูตรหมด 
ความจ าเป็นในการผลิตบัณฑิต 
โดยผ่านความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
3/2562 วันที่ 30 มี.ค. 62 

ปีการศึกษา รับเข้า
(คน) 

คงเหลือ(คน) 

2561 2 1 

2560 4 4 
2559 6 5 
2558 3 3 
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4. หลักสูตรปรับปรุงตามวงรอบในปีการศึกษา 2562 จ านวน 10 หลักสูตร โดยมีจ านวน 1 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  
และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 คงเหลือ 9 
หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 5 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก จ านวน 2 หลักสูตร นอกจากนี้ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ต้องการ reprofile และปรับปรุงในปีการศึกษา 
2562 จ านวน 3 หลักสูตร ซึ่งได้ก าหนดแผนปฏิทินการด าเนินงานเพื่อเสนอวาระต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ครั้งที่/วันที่ ประชุม หลักสูตร สถานะ ผลการด าเนินงาน 

ครั้งที่ 4/2562  

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 

2562 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและ
นวัตกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตร 

reprofile 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตร 

reprofile 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอาเซียน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

หลักสูตร  

reprofile 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ 

  

 

 4) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ครบรอบ 

การปรับปรุง 

ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 จ านวน 3 ครั้ง   

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประชุม

เพ่ือบูรณาการรายวิชา และ

จัดท ารายละเอียดรายวิชา 

(มคอ.3) ระหว่างวันที่ 29 

เมษายน – 3 พฤษภาคม 

2562 โดยส านักงานพัฒนา
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ครั้งที่/วันที่ ประชุม หลักสูตร สถานะ ผลการด าเนินงาน 

คุณภาพการศึกษา             

จะด าเนินการจัดท า

รายละเอียดของหลักสูตร 

(มคอ.2) และน าเสนอต่อที่

ประชุมบริหารวิชาการในล าดับ

ต่อไป 

ครั้งที่ 5/2562  

เดือนกันยายน 2562 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

ครบรอบ 

การปรับปรุง 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ครบรอบ 

การปรับปรุง 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ครบรอบ 

การปรับปรุง 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

ครั้งที่ 6/2562  

เดือนพฤศจิกายน 2562 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

ครบรอบ 

การปรับปรุง 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

ครบรอบ 

การปรับปรุง 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

ครบรอบ 

การปรับปรุง 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

4) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

ครบรอบ 

การปรับปรุง 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  
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ครั้งที่/วันที่ ประชุม หลักสูตร สถานะ ผลการด าเนินงาน 

 5) ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  

 6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

ครบรอบ 

การปรับปรุง 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

 

 

5. ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดบ้ันทึกข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
สมบูรณ์แล้ว จ านวน 36 หลักสูตร และ สกอ. พิจารณาให้แก้ไข จ านวน 3 หลักสูตร และอยู่ระหว่างคณะบันทึกและ
แก้ไขข้อมูล จ านวน 24 หลักสูตร  

มติที่ประชุม: รับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 
มีนาคม 2562  

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
3.1 การปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 11-12 มกราคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติ ไม่เห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้พิจารณาทบทวนการปิดหลักสูตรเนื่องจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ เห็นคุณค่าและความจ าเป็นของหลักสูตร ความทราบแล้วนั้น 
 การนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้แจ้งตามหนังสือที่ ศธ 0529.9/3077 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณาแล้ว ขอยืนยันการปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีได้
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11-12 มกราคม 2562  ซึ่งสอดคล้องตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562 ในหมวดที่ 5 ข้อ 
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปิดหลักสูตรหรือสาขาวิชา ความว่า 16(3) หลักสูตรหรือสาขาวิชาไม่สามารถ
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ด าเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในสาระส าคัญที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือการแก้ไขนั้นไม่จ าเป็นและไม่เป็นประโยชน์ส าหรับคณะและมหาวิทยาลัย หรือหาก
เปิดด าเนินการต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อผู้เรียน และ 16(4) หลักสูตรหรือสาขาวิชามีเนื้อหาวิชาและผลลัพธ์
ผู้เรียนที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาก าลังคนของประเทศ หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือไม่เป็นไปตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และมีรายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
บทสรุปการขออนุมัติปิดหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ จึงเสนอขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป แต่ยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอน
จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในหลักสูตรจึงจะถือว่าเป็นการปิด
หลักสูตรที่สมบูรณ์ ปัจจุบันมีนักศึกษาค้างในระบบ จ านวน 42 คน 
      มติที่ประชุม: เห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบ 
ก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ   
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
      1. ให้จัดท าเป็น online course โดยใช้ระบบ UBU LMS หรือ MOOC ในการจัดการเรียน 
การสอน 
       2. ให้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นโดยได้รับ certificate  
      3. จัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนมาเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิต  
(Credit Bank)  

4. จัดท าวีดิทัศน์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทบทวนเนื้อหารายวิชา  
5. จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ active leaning  

      6. ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนในการเปิดหลักสูตร apply linguistic ภายใน 
ระยะเวลา 3 ปี 
      7. ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรและเพ่ิมข้อมูลการรับเข้า 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอต่อที่ 
ประชุมสภามหาวิทยาลัย     
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา      
วาระท่ี 4.1    การปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

ตามที่มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การด าเนินการ

จัดท า มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเสนอขอปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีประเด็นการปรับปรุง ดังนี้ 

1) แก้ไขข้อความหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อที่ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร จากเดิม ความพร้อมใน
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พ.ศ...... เป็น ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ...... ... ตามข้อเสนอแนะของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่านระบบ CHECO 

2) แก้ไขข้อความหมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
ข้อที่ 3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ จากเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ตามข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาผ่านระบบ CHECO 

3) เพ่ิมหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อที่ 3 สมรรถนะ (Competency) 
ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี เนื่องจากในระบบ CHECO ก าหนดให้หลักสูตรที่มีการปรับปรุงตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561      
เป็นต้นไป บันทึกสมรรถนะชั้นปีของนักศึกษา 

4) เปลี่ยนล าดับ หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อที่ 3 แผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เป็น ข้อที่ 4 แผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เนื่องจากมี
การเพ่ิมรายละเอียดตามข้อ 3 

5) ปรับแก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562   

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562      

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ 

พิจารณา  

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร          
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 หมวดที่ 2  
 1. หน้า 12 ข้อ 1) แผนการก ากับมาตรฐาน ข้อย่อย 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขข้อความ เป็น         
...จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่ขอปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของรายวิชาใน
หลักสูตรต่อปีการศึกษา  
 2. หน้า 13 ข้อ 2) แผนการพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่า/ผู้ใช้บัณฑิต ข้อย่อย 2.2 กลยุทธ์ 
แก้ไขข้อความ เป็น ...สนับสนนุให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน/ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการหรือเสนอผลงานต่อ 
ที่ประชุม 
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 3. หน้า 14 ข้อ 4) แผนพัฒนาคณาจารย์ ข้อย่อย 2.2 กลยุทธ์ เพ่ิมข้อความ ข้อ 7 เป็น      
...7) ส่งเสริมให้อาจารย์ ให้บริการวิชาการในหลักสูตร/การเป็นผู้ประกอบการอิสระ 
 4. หน้า 14-15 ข้อ 4) แผนพัฒนาคณาจารย์ ข้อย่อย 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขข้อความ ข้อ 1 เป็น      
...จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทุนเพ่ือการวิจัยในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 
เรื่องต่อปีต่อหลักสูตร แก้ไขข้อความ ข้อ 3 เป็น ...จ านวนผลงานที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่สืบค้นได้หรือเป็นที่ยอมรับ
ตามเกณฑ์ของ สกอ. อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีต่อคน  แก้ไขข้อความ ข้อ 5 เป็น ...จ านวนรายวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ... เรือ่ง ต่อปี หรือจ านวนรายงานที่เกิดจากการค้นคว้าเอกสารภาษาอังกฤษ แก้ไขข้อความ 
ข้อ 6 เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และเพ่ิมข้อความ ข้อ 7 เป็น ...จ านวนการให้บริการวิชาการ/การเป็นผู้ประกอบการอิสระต่อหลักสูตรต่อปี 
 5. หน้า 14-15 ข้อ 4) แผนพัฒนาคณาจารย์ ข้อย่อย 2.4 หลักฐาน แก้ไขข้อความ ข้อ 5 
เป็น ...รายชื่ออาจารย์ที่เข้ารับการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษและรายงานรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือรายงานรายวิชาที่ศึกษาจากเอกสารภาษาอังกฤษ และเพ่ิมข้อความ ข้อ 7 
เป็น ...รายงานผลการให้บริการวิชาการ/การเป็นผู้ประกอบการอิสระ   
 6. หน้า 14-15 ข้อ 4) แผนพัฒนาคณาจารย์ ข้อย่อย 2.5 ระยะเวลาการด าเนินงาน เพ่ิม
ข้อความ ข้อ 7 เป็น ...ทุกปีการศึกษา 
 7. หน้า 17 ข้อ 6) แผนพัฒนาทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อย่อย 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขข้อความ ข้อ 2 เป็น ...ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์/E-Book แก้ไขข้อความ ข้อ 3 เป็น         
...การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของอาจารย์ นักศึกษา (ความเร็ว ความแรงของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 
 8. หน้า 17 ข้อ 6) แผนพัฒนาทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อย่อย 2.4 หลักฐาน แก้ไขข้อความ ข้อ 2 เป็น ...จ านวนฐานข้อมูลวารสารออนไลน์/E-Book ... เรื่อง/ปี และเพ่ิม
ข้อความ ข้อ 3 เป็น ...การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความเสถียรและครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 
 9. หน้า 17 ข้อ 6) แผนพัฒนาทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อย่อย 2.4 หลักฐาน แก้ไขข้อความ ข้อ 2 เป็น ...รายงานสรุปจ านวนฐานข้อมูลวารสารออนไลน์/E-Book  
 10. หน้า 17 ข้อ 6) แผนพัฒนาทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อย่อย 2.5 ระยะเวลาการด าเนินงาน เพ่ิมข้อความ ข้อ 7 เป็น ...ทุกปีการศึกษา 
 หมวดที่ 3 
 1. หน้า 18-19 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แก้ไขข้อความ เป็น ... 6) มีคุณสมบัติอ่ืน
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 2. หน้า 19 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แก้ไขข้อความ เป็น ... นักศึกษาที่โอนย้าย 
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง และต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
การศึกษา 
 3. หน้า 19 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า แก้ไขข้อความ เป็น ... เช่น ขาดทักษะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ขาดทุนการศึกษา 

 4. หน้า 25 ข้อ 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย  
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แก้ไขข้อความ เป็น ...2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 
11 ข้อ 45 และหมวดที่ 12 ข้อ 46 – 49 และเพ่ิมไขข้อความ เป็น ... 3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2561  

 5. หน้า 30 ข้อ  (ค) เลขหลักที่ห้า เป็นตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
แก้ไขข้อความ เป็น ... 1     หมายถึง  รายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 1 

      2     หมายถึง  รายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 2 
      3     หมายถึง  รายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 3 
      4     หมายถึง  รายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 4 
      5     หมายถึง  รายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 5 
      6     หมายถึง  รายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 6 

 6. หน้า 78 รายวิชาโครงงาน แก้ไขข้อความ เป็น ...การวิเคราะห์โครงงาน  การเขียนเค้า 

โครงของโครงงาน  การเขียนรายงาน  การจัดแสดงโครงงาน  การแสวงหาความรู้  การสืบค้นและตรวจสอบข้อมูล  
การน าเสนอและการอภิปรายเพ่ือสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้และสามารถตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือ
น าไปเสนอในงานประชุมวิชาการ    
 หมวดที่ 5  

 1. หน้า 106 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา บรรทัดที่  
1-2 แก้ไขข้อความ เป็น ...ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งระดับรายวิชา
และระดับหลักสูตร 

 2. หน้า 106 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ข้อ 1 แก้ไข 
ข้อความ เป็น ...ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และมีจ านวนรายวิชารวมไม่
น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 3. หน้า 106 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ข้อ 2 แก้ไข 
ข้อความ เป็น ...ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทุกปีการศึกษา 
และเม่ือนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านและสมรรถนะชั้นปี ตามท่ีหลักสูตรก าหนด
อย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 4. หน้า 106 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา บรรทัดที่  
12-13 แก้ไขข้อความ เป็น ...ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายงานผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับถัดจากหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

 5. หน้า 106 ข้อ 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา  
บรรทัดที่ 1-2 แก้ไขข้อความ เป็น ...ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดับรายวิชา ตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้ 

 6. หน้า 106 ข้อ 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา  
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ข้อ 1 แก้ไขข้อความ เป็น ...ก าหนดให้มีคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาประจ าภาคการศึกษา (อาจประกอบด้วย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เพ่ือก าหนดแผน ปฏิทิน วิธีการ 
ขั้นตอน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนจะไม่เป็นกรรมการทวนสอบในรายวิชาของตนเอง 

 7. หน้า 107 ข้อ 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา  
ข้อ 3 แก้ไขข้อความ เป็น ...ด าเนินการทวนสอบ และรายงานในรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)     
และหรือ รายงานผลการด าเนินงานของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา 

 8. หน้า 107 ข้อ 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา  
ข้อ 4 แก้ไขข้อความ เป็น ...รายงานผลการทวนสอบต่ออาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการประจ าคณะ และมหาวิทยาลัย 

 9. หน้า 107 ข้อ 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา  
ข้อ 5 แก้ไขข้อความ เป็น ...น าผลการทวนสอบในข้อ 3) ไปพัฒนาปรับปรุง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)       
และหรือ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ในภาคการศึกษาถัดไป 

 10. หน้า 107 ข้อ 2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับหลักสูตร  
บรรทัดที่ 1-2 แก้ไขข้อความ เป็น ...ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดับหลักสูตร ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 11. หน้า 107 ข้อ 2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับหลักสูตร  
ข้อ 5 แก้ไขข้อความ เป็น ...รวบรวมและน าผลการทวนสอบในข้อ 3) ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 12. หน้า 108 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ข้อ 5 แก้ไขข้อความ เป็น ...เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ข้อ 13 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 
13 ข้อ 50 ดังนี้ 
 หมวดที่ 6  

 - หน้า 107 ข้อ 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ ข้อย่อย 2.2 แก้ไขข้อความ  
เป็น ...ด้านสมรรถนะ ได้แก่ การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ    
การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างบรรยากาศ    
การเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูล
ป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 
 หมวดที่ 8  

 1. หน้า 114 ข้อ 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน ข้อ 1 แก้ไขข้อความ เป็น ...การประเมิน 
ความเห็นหลังการสอน หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ ภายหลังการเข้ารับการอบรม เพื่อน าผลการประเมินที่ได้มา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน ใน มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.4 รายละเอียดการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม ข้อ 2 แก้ไขข้อความ เป็น ...การน าผลประเมินกลยุทธ์การสอนไปใช้ เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง
แผนกลยุทธ์การสอน ใน มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.4 รายละเอียดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
และข้อย่อย 4 แก้ไขข้อความ เป็น ...การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของรายวิชา และหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้ การปฏิบัติ เพื่อน าผล



15 

 
การประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน ใน มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.4 รายละเอียดการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม  

 2. หน้า 115 ข้อ 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
บรรทัดที่ 1-2 แก้ไขข้อความ เป็น ...ก าหนดให้มีการประเมินทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

 3. หน้า 115 ข้อ 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม บรรทัดที่ 4 เพ่ิมข้อความ เป็น       
...แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิต 
 
วาระท่ี 4.2   การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การเปิดรายวิชาใหม่และ 
ขอเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จ านวน 5 รายวิชา 

คณะบริหารศาสตร์ขอเปิดรายวิชาใหม่และเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 กลุ่มวิชาชีพเลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและทันต่อความ
ต้องการใช้งานจริงของบัณฑิตและผู้ประกอบการ จ านวน 5 รายวิชา ดังนี้   

1) 1707 353 การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี) 3(2-2-5  
       (Accounting Database Management))                

2) 1707 354 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางบัญชี 3(2-2-5) 
                 (Accounting Information System Analysis and Design)   
3) 1707 355 โปรแกรมประยุกต์การวางแผนทรัพยากรองค์กรส าหรับการบัญชี 3(2-2-5) 

    (Enterprise Resource Planning Application Software for Accounting)   
4) 1707 356 โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดการข้อมูลทางการบัญชี 3(2-2-5) 

    (Application Software for Accounting Data Management)   
5) 1707 454 ธุรกิจอัจฉริยะส าหรับงานบัญชี 3(2-2-5) 
                 (Business Intelligence for Accounting)                 

            ทั้งนี้ โครงสร้างหลกัสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์ 

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่และขอเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จ านวน 5 รายวิชา โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้           

หมวดที่ 2 
         1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ให้พิจารณาว่าเมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษา         
มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างไร 
                               2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ให้อธิบายโดยย่อเก่ียวกับวัตถุประสงค์       
ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น  
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หมวดที่ 5    
1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ให้ปรับการเขียนใหม่โดยให้สามารถวัดและประเมินผลได้ 
2. สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ ให้ปรับการเขียนให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา 
3. สื่อการเรียนรู้ ให้ปรับเพิ่มเติมให้ครบทุกสัปดาห์    

 
วาระท่ี 4.3   การเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา 1435 125 สุนทรียศาสตร์ในดนตรีตะวันตก ในหมวดวิชาเลือกเสรี 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาใหม ่ขอเปิดรายวิชาใหม่ เพ่ือบรรจุในหมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 1 
รายวิชา คือ วิชา 1435 125 สุนทรียศาสตร์ในดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) เพ่ือให้นักศึกษาที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ดนตรี ซึ่งตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเนื้อหาไม่มีความซ้าซ้อนกับรายวิชาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

การนี้ เรียนที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดรายวิชา 1435 125 สุนทรียศาสตร์ในดนตรีตะวันตก  
3(3-0-6) หมวดวิชาเลือกเสรี เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการเปิดรายวิชา 1435 125 สุนทรียศาสตร์ในดนตรีตะวันตก  
ในหมวดวิชาเลือกเสรี โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และจัดท า 
เอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้              

หมวดที่ 2  
         - จุดมุ่งหมายของรายวิชา ให้พิจารณาว่าเมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษา          
มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างไร  

หมวดที่ 3 
         - ค าอธิบายรายวิชา ปรับการเขียนให้ตรงกับหมวดที่ 5 ข้อ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 

หมวดที่ 5    
1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ให้ปรับการเขียนใหม่โดยให้สามารถวัดและประเมินผลได้ 
2. สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ ให้ปรับการเขียนให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา 

 

วาระท่ี 4.4   การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงวันและเวลาในการ 
ด าเนินการเรียนการสอน จ านวน 2 หลักสูตร สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

4.4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงวันและเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากในปีการศึกษา 2560 และ 2561 
มีจ านวนนักศึกษารับเข้าต่ ากว่าแผนการรับ คือ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 คน และปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 
คน (คิดเป็นร้อยละ 9.09 จากแผนการรับจ านวน 22 คนต่อปี) ดังนั้น เพ่ือเปิดช่องทางการรับนักศึกษาให้มีจ านวน
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นักศึกษาเพ่ิมข้ึน ตอบรับความต้องการส าหรับผู้ที่ท างานประจ าในวันเวลาราชการ จึงขอปรับปรุงวันและเวลาในการ
ด าเนินการเรียนการสอน โดยเพิ่มการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงวันและเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน และให้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

4.4.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
        คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงวันและเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากในปีการศึกษา 2560 และ 2561          
มีจ านวนนักศึกษารับเข้าต่ ากว่าแผนการรับ คือ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และปี
การศึกษา 2561 จ านวน 0 คน (แผนการรับจ านวน 8 คนต่อปี) ดังนั้น เพ่ือเปิดช่องทางการรับนักศึกษาให้มีจ านวน
นักศึกษาเพ่ิมขึ้น ตอบรับความต้องการส าหรับผู้ที่ท างานประจ าในวันเวลาราชการ จึงขอปรับปรุงวันและเวลาในการ
ด าเนินการเรียนการสอน โดยเพิ่มการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์  

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงวันและเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน และให้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

วาระท่ี 4.5   การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. เพิ่มรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 2 รายวิชา 
2. ปรับค าอธิบายรายวิชาปฏิบัติการ จ านวน 3 รายวิชา 
3. แก้ไขรหัสและชื่อรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 
4. แก้ไขจ านวนหน่วยกิตรวมในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 
5. แก้ไขชื่อรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 1 รายวิชา 
6. เพิ่มค าอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับตามกลุ่มวิชา และเพิ่มค าอธิบายในกลุ่ม 

วิชาชีพเลือก   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 

29 กรกฎาคม 2560 และส่งรายละเอียดของหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

(CHE Curriculum Online: CHECO) แล้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างรอพิจารณาการรับทราบหลักสูตร  

โดยขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากพบข้อผิดพลาดใน มคอ.2 รายละเอียดของ

หลักสูตร 

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
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        1) เพ่ิมรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 2 วิชา ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มทักษะชีวิต ความคิดและ

สุนทรียภาพ จ านวน 1 วิชา กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ จ านวน 1 วิชา  

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มทักษะชีวิต ความคิดและสุนทรียภาพ 

1 1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Art of Living) 3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 

2 1103 133 รังสีในชีวิตประจ าวัน (Radiation in Daily Life)   3(3-0-6) 

 

2) ปรับค าอธิบายรายวิชาปฏิบัติการ จ านวน 3 วิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ  

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1 1306 212 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 2  

              (Electrical Engineering Laboratory II) 

1(0-3-0) 

2 1306 310 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 3  

              (Electrical Engineering Laboratory III) 

1(0-3-0) 

3 1306 311 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 4  

             (Electrical Engineering Laboratory IV) 

1(0-3-0) 

3) แก้ไขรหัสและชื่อรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป ในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้นทั้งแผน 

การศึกษาปกติ และแผนการศึกษาสหกิจศึกษา จากเดิม วิชา 1421 219 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวท างาน       

(English for Career Preparation) ซึ่งไม่มีในโครงสร้างหลักสูตร เป็น วิชา 1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัว

เข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) 

4) แก้ไขจ านวนหน่วยกิตรวมในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย เฉพาะแผนการศึกษา           

สหกิจศึกษา จากเดิม รวม จ านวน 20 หน่วยกิต ซึ่งไม่ถูกต้อง แก้ไขเป็น รวม จ านวน 21 หน่วยกิต 

5) แก้ไขชื่อรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาไฟฟ้าก าลัง วิชา 1306 452 โรงจักรไฟฟ้าและสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง (Power Plant and Substation) 3(3-0-6) โดยแก้ไขชื่อภาษาไทยให้สอดคล้องกับชื่อภาษาอังกฤษเป็น 

วิชา 1306 452 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย (Power Plant and Substation) 3(3-0-6) 

6) เพ่ิมค าอธิบายในกลุ่มวิชาชีพบังคับตามกลุ่มวิชา และเพ่ิมค าอธิบายในกลุ่มวิชาชีพเลือก โดยนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 2.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับตามกลุ่มวิชา หรือกลุ่มวิชา 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตร 



19 

 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป              
 
วาระท่ี 4.6   การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงแผนการศึกษา จ านวน 2  
หลักสูตร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

4.6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
                   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงแผนการ
ศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เพื่อให้จ านวนชั่วโมงของนักศึกษาแต่ละชั้นปี แต่ละภาคการศึกษา ให้มีความสมดุลและได้เรียนใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม และปรับรายวิชาเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับองค์ความรู้ในกลุ่มวิชาชีพ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1) ย้ายรายวิชา 1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร จากชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที่  
2 ภาคการศึกษาต้น 
2) ย้ายรายวิชา 1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ จากชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย        
ไปเรียนชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 
3) ย้ายรายวิชา 1906 101 การสาธารณสุขเบื้องต้น  จากชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย        
ไปเรียนชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 
4) ย้ายรายวิชา 1902 203 บริหารสาธารณสุข จากชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาต้น 
5) ย้ายรายวิชา 1902 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม จากชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาปลาย 
6) ย้ายรายวิชา 1906 308 ระเบียบวิธีวิจัย จากชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาปลาย 
7) ย้ายรายวิชา 1902 217 การจัดการเหตุร าคาญและควบคุมพาหะน าโรค จากชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
8) ย้ายรายวิชา 1902 319 การควบคุมมลพิษทางอากาศ จากชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย  
ไปเรียนชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 
9) ย้ายรายวิชา 1902 322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 จากชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาต้น 

     ไปเรียนชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 
ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตร

เดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

มติที่ประชุม: ไมเ่ห็นชอบการปรับปรุงแผนการศึกษาและให้ใช้แผนการศึกษาเดิม เนื่องจาก 
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กระทบในการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ ให้ปรับแผนการศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรที่จะครบรอบปรับปรุงในปี 2563 
 

4.6.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 

                วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงแผนการ
ศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เพื่อให้จ านวนชั่วโมงของนักศึกษาแต่ละชั้นปี แต่ละภาคการศึกษา ให้มีความสมดุลและได้เรียนใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม และปรับรายวิชาเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับองค์ความรู้ในกลุ่มวิชาชีพ  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ย้ายรายวิชา 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น จากชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น  
ไปเรียนชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
- ย้ายรายวิชา 1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน จากชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาปลาย ไปเรียนชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 
- ย้ายรายวิชา 1101 156 หลกัชีววิทยา จากชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ไปเรียนชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาต้น 
- ย้ายรายวิชา 1906 101 การสาธารณสุขเบื้องต้น จากชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย  
ไปเรียนชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 
- ย้ายรายวิชา 1902 203 บริหารสาธารณสุข จากชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาต้น 
- ย้ายรายวิชา 1902 215 อนามัยสิ่งแวดล้อม จากชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาปลาย 
- ย้ายรายวิชา 1906 203 ประชากรศาสตร์ จากชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ไปเรียนชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาต้น 
- ย้ายรายวิชา 1906 301 โภชนศาสตร์ จากชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาปลาย 
- ย้ายรายวิชา 1906 305 ระบบข้อมูลและสารสนเทศสาธารณสุข จากชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
- ย้ายรายวิชา 1906 307 ฝึกปฏิบัติการสื่อสารสุขภาพ จากชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น  
ไปเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
- ย้ายรายวิชา 1906 313 ฝึกปฏิบัติงานตรวจประเมินและการดูแลบ าบัดโรคเบื้องต้น  
จากชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย ไปเรียนชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 

               ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตร 
เดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
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มติที่ประชุม: ไมเ่ห็นชอบการปรับปรุงแผนการศึกษาและให้ใช้แผนการศึกษาเดิม เนื่องจาก 

กระทบในการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ ให้ปรับแผนการศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรที่จะครบรอบปรับปรุงในปี 2563 
 

วาระท่ี 4.7   การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงข้อมูลในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557                
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2557    
โดยปรับปรุงรายละเอียดการเลือกรายวิชากลุ่มวิชาเลือก จากเดิม “นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้” 
เป็น “นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชากระจายในแต่ละกลุ่มได้ ดังนี้ ” เนื่องจาก การระบุรายละเอียดตาม
โครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มวิชาเลือก มีการใช้ข้อความคลาดเคลื่อน และจากการด าเนินการเรียนการสอนตลอดมา 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจจะเรียนรู้รายวิชาเลือกที่หลากหลาย และไม่ได้มุ่งเน้นที่กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ 
การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
อนุมัติต่อไป     
 
วาระท่ี 4.8   การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 10 หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์         
ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.รับทราบ เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

28  
มกราคม 
2560 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก จ านวน 
1 คน และย้ายไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

พ.ศ. 
2558 
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ล าดับ

ที ่
หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่สกอ.รับทราบ เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 

CHECO ประจ าหลักสูตร หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

27  
พฤษภาคม 

2560 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

เนื่องจากมีอาจารย์ย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน 

พ.ศ. 
2558 

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

27  
พฤษภาคม 

2560 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

เนื่องจากมีอาจารย์ย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน 

พ.ศ. 
2558 

คณะรัฐศาสตร์  
4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการปกครอง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

30  
กรกฎาคม 

2559 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

เนื่องจากอาจารย์ลาศึกษาต่อ 
จ านวน 1 คน 

พ.ศ. 
2558 

5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

25 
มิถุนายน 
2559 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

เนื่องจากอาจารย์ลาศึกษาต่อ 
จ านวน 1 คน 

พ.ศ. 
2558 

คณะนิติศาสตร ์
6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

25 
มิถุนายน 
2559 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 
 

เนื่องจากอาจารย์ลาศึกษาต่อ 
จ านวน 1 คน 

พ.ศ. 
2558 

คณะเกษตรศาสตร์ 
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

25  
กุมภาพันธ์ 

2560 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

อาจารย์เกษียณอายุราชการ จ านวน 
1 คน และลาออกจากการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

พ.ศ. 
2558 
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ล าดับ

ที ่
หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่สกอ.รับทราบ เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 

CHECO อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 
คน เนื่องจากปฏิบัติราชการใน 
หน้าที่อ่ืน 

8 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

27  
พฤษภาคม 

2560 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

เพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครอบคลุมทุกสาขา
วิชาเอก 

พ.ศ. 
2558 

9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

27  
พฤษภาคม 

2560 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

เพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครอบคลุมทุกสาขา
วิชาเอก 

พ.ศ. 
2558 

คณะวิทยาศาสตร์ 
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

23  
กุมภาพันธ์ 

2556 

20 พฤษภาคม  
2558 

เนื่องจากอาจารย์จะเกษียณอายุ
ราชการ จ านวน 2 คน 

พ.ศ. 
2548 

 
4.8.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 
มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอ       
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
4.8.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560  
มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอ       
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป    
 

4.8.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

4.8.4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

4.8.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

4.8.6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
 

4.8.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

โดยปรับเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป  
 

4.8.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

  
4.8.9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอ 
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
4.8.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

   มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

วาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 12-13 
กรกฎาคม 2562 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงานพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2562 โดยก าหนดวันประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562 เป็นวัน
ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม – วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งถัดไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
5.2 แผนการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2562 (เพิ่มเติม)  

-ขอถอนวาระ- 
 
5.3 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: ขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558         

ซึ่งหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  1/2558 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558            

และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 

โดยขอเพ่ิมรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเป็นการ

ขยายโอกาสและเป็นทางเลือกให้นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีสุนทรียและทักษะการเงินและน าไปใช้

ประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ จ านวน 3 รายวิชา ดังนี้  

        1. กลุ่มมนุษยศาสตร์ จ านวน 2 วิชา ดังนี้ 

    1) 1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)        3(3-0-6) 

    2) 1432 100 มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization)      3(3-0-6)  

 2. กลุ่มสังคมศาสตร์ จ านวน 1 วิชา ดังนี้  

    1) 1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills in Daily Life) 3(3-0-6) 
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ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 
เวลา 16.30 น.  ปิดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................ 
(นายวิชญ์ธวัช ค าสุข) 

นักวิชาการศึกษา 
ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


