
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) 
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-17.30 น. 

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง 2 ชั้น 6   
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน 3 อาคาร

ส านักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
************************* 

 
กรรมการที่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติ คุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์   ผู้ทรงคณุวุฒิ     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท   เจริญใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
9. นายสนธิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางภูษณิศา นวลสกุล    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
12. นางสาวทัชกานต์ โลมรัตน์                                   นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต  ติดราชการ     
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค  ติดราชการ    
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์   ติดราชการ   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิชญ์ธวชั ค าสุข     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. นายเอกสิทธิ์  โพธิ์ชูชาติ    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. นางสาวสุภาวดี จันทนุช    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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4. นางอรอุมา หล่าบรรเทา    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รายช่ือผู้แทนชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
1. ดร.จันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2. นายปฐวี  โชติอนันต์     อาจารย์ 
3. นางสาวบุญทิวา  พ่วงกลัด    อาจารย์ 
4. นายอิทธิพล  จึงวัฒนาวงศ์    อาจารย์ 
5. นางสาวศิริสุดา  แสนอิว    อาจารย์ 
6. ดร.ณรุจน์  วศินปิยมงคล    อาจารย์ 
7. นางสาววิภาพรรณ   ตระกูลสันติรัตน์   อาจารย์ 
8. ดร.อรุณี  สัณฐิติวณิชย์     อาจารย์ 
9. นางสาวดวงนภา  นิธิยานนัท์    นักวิชาการศึกษา 
10. นายฐิติกรณ์รัศมิ์  ภัททสิริภูวดล   นักวิชาการศึกษา 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
1. รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ   คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
2. ดร.เพ็ญภัคร พื้นผา     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3. นายณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา    ประธานหลักสูตร 
4. นางสาววิชดา  ลินานนท์ชยั    อาจารย์ 
 
หลักสูตรบัญชีบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
1. นางรินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์    ประธานหลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์   อาจารย์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร หงษภ์ักดี   อาจารย์ 
4. นางสาวจริยา   อ่อนฤทธิ์    อาจารย์ 
5. นางกัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย    นักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวเกศศิริ  บุบผาพันธ์    นักวิชาการศึกษา 
 
เวลา 09.00 น. เปิดการประชุม 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดประชุมและพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระท่ี 2.1   รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 3/2559  

วันที่ 14 พ.ค. 2559 
   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และให้แก้ไขค าผิดหน้า 7 บรรทัดที่ 30 จากค าว่า  
จาด แก้ไขเป็น จาก 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี 3.1  การปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ตามท่ีคณะรัฐศาสตร์ ได้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การปกครอง  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในคราวประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 
3/2559 วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักสูตร และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะแล้วน าเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง บัดนี้ คณะรัฐศาสตร์ ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอปรับปรับหลักสูตรในการประชุมครั้งนี้ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองหลักสูตร และส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิโดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้  

สมอ.08  
1. หน้า 60 ตัดข้อ 4.7 เนื่องจากมีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน 
2. แก้ไขรายละเอียดใน สมอ.08 ให้ตรงกับที่แสดงใน มคอ.2 
หมวดที่ 1 
1. หน้า 4 ข้อ 11 เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2560-2564  
2. หน้า 5 ข้อ 12 บรรทัดที่ 4 แก้ไขข้อความจาก ด้านการเมืองการปกครอง แก้ไขเป็น  

ด้านการเมืองและการจัดการปกครอง และเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ รวมถึงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

3. หน้า 5 ข้อ 13 ปรับรูปแบบการเขียนให้ชัดเจน โดยท าเป็นข้อตามรูปแบบที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวดที่ 2 
1. หน้า 6 ข้อ 1.1 เพิ่มเรื่องเก่ียวกับ Asean Community และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 
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2. หน้า 6 ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น ด้านการปกครองและความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ 

3. หน้า 6 ข้อ 1.3 เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
หมวดที่ 3 
1. หน้า 10 ข้อ 2.4 ตัดค าว่า Orientation และให้ระบุกิจกรรมให้ชัดเจน 
2. หน้า 10 กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญญา บรรทัดสุดท้ายแก้ไขข้อความจาก  

มีการจัดอบรม แก้ไขเป็น ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.   หน้า 11 ข้อ 2.6  ตรวจสอบและปรับงบประมาณตามแผน และค านวณต้นทุน 

ต่อหน่วย จุดคุ้มทุนของหลักสูตร โดยให้พิจารณาจากจ านวนรับนักศึกษา 5 ปี  
3. หน้า 20 รายวิชา 2300 106 แก้ไขชื่อวิชาจาก มิติความสัมพันธ์การเมืองและ 

เศรษฐกิจ แก้ไขเป็น มิติความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
 

4. หน้า 20 รายวิชา 2300 107 ระบบบริหารราชการแผ่นดิน แก้ไขค าศัพท์จาก  
Systems แก้ไขเป็น System 

5.  หน้า 22 รายวิชากลุ่มวิชาโทการเมืองและการจัดการปกครอง ให้เพ่ิมรายวิชาหรือ 
เนื้อหาเก่ียวกับมิติการจัดการปกครอง  

6.  หน้า 22 รายวิชา 2301 307 แก้ไขชื่อวิชาจาก ภาษากับการเมือง แก้ไขเป็น  
ภาษาและวาทกรรมกับการเมือง 

7.  หน้า 23 รายวิชา 2301 404  แก้ไขชื่อวิชาจาก การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม  
แก้ไขเป็น การเมืองและสิ่งแวดล้อม 

8.  หน้า 21 ปรับชื่อวิชา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน และ 
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ให้กระชับชัดเจน 

9.  หน้า 24 รายวิชา 2302 208 แก้ไขชื่อจาก ยุโรปศึกษา (European Studies)  
แก้ไขเป็น สหภาพยุโรปศึกษา (European Union Studies) 

10. หน้า 59 รายวิชา 2300 107 ระบบบริหารราชการแผ่นดิน ตรวจสอบค าอธิบาย 
รายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามศัพท์ราชบัณฑิต 

11. หน้า 60 รายวิชา 2301 101 การเมืองการปกครองไทย แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทย บรรทัดที่ 1 จาก สถาบันและกระบวนการการเมืองไทย แก้ไขเป็น สถาบันพระมหากษัตริย์และ
กระบวนการการเมืองไทย   

12. ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตามรูปแบบ 
การเขียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และตรวจสอบการใช้เครื่องหมายวรรคตอนทุกรายวิชา 

13. ค าอธิบายภาษาอังกฤษ ตัดค าน าหน้าค าว่า The ออก ทุกรายวิชา 
14. หน้า 67 รายวิชา 2301 313 การเมืองสหราชอาณาจักร เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ 
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รัฐธรรมนูญ ระบบพรรคการเมือง 
15. หน้า 70 รายวิชา 2300 311 แก้ไขชื่อวิชาจาก วรรณกรรมพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์  

แก้ไขเป็น การอ่านทางรัฐศาสตร์  
16. หน้า 85-93 ทบทวนภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และระบุตามความ 

เป็นจริง 
17. หน้า 94 ข้อ 4.1 ระบุให้ตรงสอดคล้องกับมาตรฐานผู้การเรียนรู้แต่ละด้าน  
หมวดที่ 5 
1. หน้า 111 ข้อ 2 ปรับรูปแบบการเขียนกระบวนการทวนสอบ โดยให้มีการทวนสอบ  

2 ระดับ คือระดับรายวิชาและหลักสูตร พร้อมทั้งอธิบายกระบวนการทวนสอบให้ชัดเจน 
   หมวดที่ 6 

1. หน้า 113 ข้อ 1.1 บรรทัดที่ 7 แก้ไขข้อความจาก การจัดหาอาจารย์พ่ีเลี้ยง  
แก้ไขเป็น การจัดหาและพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยง 

หมวดที่ 7 
1. หน้า 116 เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับ E-book และ E-leaning 
2. หน้า 116 ตารางแสดงรายชื่อหนังสือและเอกสารที่เก่ียวข้อง ปรับจ านวนหนังสือให้ 

ถูกต้องตามความเป็นจริง 
3. หน้า 120 ข้อ 3.1 ระบุค่าเป้าหมาย x ทุกชั้นปี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
คณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

และการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
จึงปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  โดยเริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไป 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองหลักสูตร และให้คณะท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเร่ง
ด าเนินการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าบทความทางวิชาการ หรืองานวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 6 เดือน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณา กรณคีุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ส าหรับรายละเอียดการแก้ไขใน มคอ .2 ดังนี้ 
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  หมวดที่ 1 
 1.  หน้า 1 ข้อ 5.1 แก้ไขข้อความจาก คุณวุฒิปริญญาตรี แก้ไขเป็น คุณวุฒิปริญญาตรี
ทางวิชาการ 
 2.  หน้า 3 ข้อ 9 ระบุชื่อย่อระดับปริญญาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 

 3.  หน้า 4 แก้ไขข้อความจาก อาเซี่ยน แก้ไขเป็น อาเซียน 
 4.  หน้า 5-6 ข้อ 13 ปรับรูปแบบการเขียนใหม่ โดยแยกเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน และเพ่ิมข้อ 
13.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 

 หมวดที่ 2 
1. หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เรียงล าดับหัวข้อใหม่ให้เหมาะสม  
2.  หน้า 8 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ระบุระยะเวลาการติดตาม/การประเมินผลให้ 

ชัดเจน และระบุจ านวนหรือค่าร้อยละให้ชัดเจน 
 หมวดที่ 3 

1. หน้า 10 ข้อ 1.2 ถ้ามีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ระบุจ านวนสัปดาห์ให้ชัดเจน 
2. หน้า 12 ข้อ 2.6 ทบทวนงบประมาณตามแผน ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และ 

ระบจุ านวนนักศึกษา 5 ปีที่จะถึงจะคุ้มทุน 
3. หน้า 17 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตัดวิชา 1703 110 ทักษะทางการเงิน และรายวิชา  

1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง  
4. หน้า 40 รายวิชา 1702 210 หลักการตลาด แก้ไขค าศัพท์จาก Significance  

แก้ไขเป็น Importance  
 5.  หน้า 56 รายวิชา 1706 316 แก้ไขค าอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
ตรงกัน 

 6.  แก้ไขการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
7.  หน้า 57 รายวิชา 1703 492 การฝึกงานทางการเงิน แก้ไขข้อความจาก 3 (0-9-0)  

แก้ไขเป็น 3 หน่วยกิต  
 8.  หน้า 58 ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับการเขียนจ านวนชั่วโมงให้
สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 9. หน้า 71 ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บรรทัดที่ 2  
แก้ไขข้อความจาก 12 สัปดาห์ แก้ไขเป็น 15 สัปดาห์ และระบุจ านวนชั่วโมงฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน 

 หมวดที่ 4 
1. หน้า 80-88 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

จากหลักสูตรสู่รายวิชา ตัดคอลัมน์สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 
 หมวดที่ 5 

1.  หน้า 89 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพ่ิมเติม 
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ค าว่า รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
มคอ.6 และให้มีการทวนสอบ 2 ระดับ คือระดับรายวิชาและหลักสูตร พร้อมทั้งอธิบายกระบวนการทวนสอบให้
ชัดเจน 

หมวดที่ 6 
1. หน้า 91 ข้อ 7 แก้ไขข้อความจาก คณะและหลักสูตรด าเนินการปฐมนิเทศ 

อาจารย์ใหม่ แก้ไขเป็น คณะปฐมนิเทศอาจารย์ 
2. หน้า 91 ข้อ 8 แก้ไขข้อความจาก หลักสูตรจะด าเนินการมอบหมายพ่ีเลี้ยง แก้ไขเป็น 

คณะกรรมการคณะมอบหมายอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 3.  หน้า 91 ข้อ 9 แก้ไขข้อความจาก หลักสูตรจะก ากับติดตามการท างานของ 

อาจารย์ใหม่ แก้ไขเป็น ก ากับติดตามการท างานของอาจารย์ใหม่ 
 หมวดที่ 7 

1.  หน้า 96 ข้อ 2.2 (2) ความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน  
ตัดล าดับที่ 11 ชั้นหนังสือ  

2.  หน้า 100-101 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตัดค าว่า ถ้ามี 
ภาคผนวก 

 1.  ปรับรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงตามแบบ APA Style 
 3.  ปรับรูปแบบการเขียนประวัติตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
วาระท่ี 4.2  การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   คณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
เนื่องจากหลักสูตรครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  จึงปรับปรุงหลักสูตรบัญชี  โดยเริ่มรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองหลักสูตร และให้คณะท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และเร่งด าเนินการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าบทความทางวิชาการ หรืองานวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง    
ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณา กรณีคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ส าหรับรายละเอียดการแก้ไขใน มคอ .2 ดังนี้ 

หมวดที่ 1 
   1.  หน้า 1 ข้อ 5.1 แก้ไขข้อความจาก คุณวุฒิปริญญาตรี แก้ไขเป็น คุณวุฒิปริญญาตรี
ทางวิชาการ 
   2.  หน้า 3 ข้อ 9 ระบุชื่อย่อระดับปริญญาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
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 3.  หน้า 5 ข้อ 13 เพิ่มข้อ 13.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 
  หมวดที่ 2 

1.  หน้า 6 ข้อ 1.2 ปรับการเขียนปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจน  
2.  หน้า 7 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ระบุระยะเวลาการติดตาม/การประเมินผลให้ 

ชัดเจน และระบุจ านวนหรือค่าร้อยละให้ชัดเจน 
   3.  หน้า 7ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน ปรับรูปแบบการเขียนตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน สอดคล้อง
กับกลยุทธ์การบริหาร 

หมวดที่ 3 
 1.  หน้า 13 ข้อ 2.6 ทบทวนงบประมาณตามแผน ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และ 

ระบจุ านวนนักศึกษา 5 ปีที่จะถึงจะคุ้มทุน 
   2.  หน้า 16 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ข. กลุ่ม
ภาษาต่างประเทศ ตัดค าว่า บังคับกลุ่มภาษาอังกฤษ และตัดกลุ่ม ก1. กลุ่มภาษาอังกฤษ ออก 

 3.  หน้า 20 ตัดรายวิชา 1703 110 ทักษะทางการเงิน และรายวิชา 1708 200  
เศรษฐกิจพอเพียง  

4.  หน้า 68 รายวิชา 1707 416 การบัญชีขั้นสูง แก้ไขค าอธิบายภาษาอังกฤษให้ตรงกับ 
ภาษาไทย 

5.  หน้า 69 รายวิชา 1707 480 สัมมนาการบัญชี ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ตัด 
ค าว่า การศึกษา และรายวิชา 1707 322 การบัญชีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัดค าว่า แนวคิด  

6.  หน้า 71 รายวิชา 1707 418 ทฤษฎีบัญชี แก้ไขค าอธิบายภาษาอังกฤษให้ตรงกับ 
ภาษาไทย  

7.  แก้ไขการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
8.  หน้า 82 สถาบันส าเร็จการศึกษา ไม่ต้องระบุประเทศ 
หมวดที่ 4 

 1.  หน้า 107-123 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ตัดคอลัมน์สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

หมวดที่ 5 
1.  หน้า 125 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพ่ิมเติม 

ค าว่า รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
มคอ.6 และให้มีการทวนสอบ 2 ระดับ คือระดับรายวิชาและหลักสูตร พร้อมทั้งอธิบายกระบวนการทวนสอบให้
ชัดเจน 
 หมวดที่ 7 

1.  หน้า 131 ข้อ 2.2 (2) ความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุน 
การเรียน ตัดล าดับที่ 11 ชั้นหนังสือ  
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2.  หน้า 137-138 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตัดค าว่า ถ้ามี 

และเพ่ิมข้อ 3. นักศึกษา และข้อย่อย 3.1 มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ภาคผนวก 
1.  ตรวจสอบผลงานวิชาการ/ต าราทางวิชาการ เลขที่ประจ าต าแหน่งให้ถูกต้อง และ 

แก้ไขประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์จริยา อ่อนฤทธิ์ให้ถูกต้อง  
  2.  ปรับรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงตามแบบ APA Style 
 3.  ปรับรูปแบบการเขียนประวัติตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
วาระท่ี 5 ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 4/2559  

ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. 2559  
 ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบก าหนด

แผนการด าเนินงานพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2559 แล้วนั้น  
ฝ่ายเลขานุการฯ  ขอแจ้งก าหนดวันประชุมฯ ครั้งที่ 4/2559 เป็นวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (ใหม่) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ทั้งนี ้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าร่างก าหนดการวันประชุมเพ่ือพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ปี 2559-2560 เพื่อให้คณะต่างๆ สามารถเสนอหลักสูตรให้ทันเวลา เนื่องจากมีหลักสูตรถึงรอบระยะเวลา
การปรับปรุงจ านวนมากในปี 2559-2560 รวมทั้งสิ้น 52 หลักสูตร จึงเสนอร่างก าหนดการวันประชุมเพื่อพิจารณาในการ
ประชุม 
ครั้งนี้  

มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เป็นวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559  
และเห็นชอบร่างก าหนดการประชุม ปี 2559-2560 ทั้งนี้ ให้แก้ไขจ านวนหลักสูตรที่สามารถพิจารณาได้แต่ละรอบ
การประชุมคือ วันที่ 1 จ านวน 4 หลักสูตร และวันที่ 2 จ านวน 3 หลักสูตร  
 
เวลา  17.30 น.  ปิดการประชุม 
 
 
 

.................................................... 
(นางสาวทัชกานต์  โลมรตัน์) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

.................................................... 
(นางภูษณิศา  นวลสกลุ)  

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 

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

กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


