
         
 

          
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ่2/2562  

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง 1 ชั้น 6  

อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
และห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดราชการ 
 2. นางภูษณิศา นวลสกุล     หัวหน้าส านักงาน   ติดราชการ 
         พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ     นักวิชาการศึกษา 
 2. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     นักวิชาการศึกษา 
 3. นางอรอุมา หล่าบรรเทา     นักวิชาการศึกษา 
 4. นางสาวธรสิรี ศรีจันทร ์     นักวิชาการศึกษา 
 5. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
 
รายช่ือผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรศักดิ์ ค าคง    คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
        2. นางสาวรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        3. นางสาววรธนิก โพธจิักร     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        4. นางสาวสร้อยสุดา สุวรรณะ    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2557 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  

        1. ผศ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
        2.นางสาวสุขุมา พวงมะลิ     นักวิชาการศึกษา 
  
การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์  อาจารย์ 
 
การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

1. นางสาวสุมาลี เงยวิจิตร     อาจารย์ 
 
การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ ประธานหลักสูตร 
2. นางสาวเมทินี มาเวียง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558 สังกัดคณะเกษตรศาสตร ์
        1. นางสาวฉัตรชยา อ่อนอ าไพ    อาจารย์ 
        2. อาจารย์กฤษณา ศิริพล     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 76 หลักสูตร จ าแนกเป็น 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 43 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 22 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 11 
หลักสูตร โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 จ านวน 20 หลักสูตร จ าแนกเป็นปริญญาตรี 8 หลักสูตร 
ปริญญาโท 9 หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร และใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จ านวน 56 
หลักสูตร จ าแนกเป็นปริญญาตรี 36 หลักสูตร ปริญญาโท 12 หลักสูตร และปริญญาเอก 8 หลักสูตร มีผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร ดังนี้  
 1. การปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา 2559-2561 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) จ านวนทั้งสิ้น 59 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 39 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 13 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 7 หลักสูตร 
ขณะนี้ มีการบันทึกข้อมูลหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จ านวน 53 หลักสูตร ส่งไปส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แล้ว จ านวน 2 หลักสูตร และอยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล จ านวน 6 หลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)  
 2. หลักสูตรที่ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 3 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรีทั้ง 3 
หลักสูตร ได้แก่  
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557              
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560                
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
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 3. หลักสูตรที่ปิดในปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 
หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร สถานะหลักสูตร ผลการด าเนินงาน 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

ปิดไม่สมบูรณ์

เนื่องจากมีนักศึกษา  

คงค้าง จ านวน 26 คน 

คณะเสนอปิดหลักสูตร เนื่องจาก 

หลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่า

แผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา  

(ผ่านความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

10/2561 วันที่ 24 พ.ย. 61) 

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

ปิดไม่สมบูรณ์

เนื่องจากมีนักศึกษา 

คงค้าง จ านวน 57 คน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เห็นชอบให้ปิดหลักสูตร เนื่องจาก 

หลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่า

แผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา 

(ผ่านความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

2/2562 วันที่ 23 ก.พ. 62) 

3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2557สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

ปิดไม่สมบูรณ์

เนื่องจากมีนักศึกษา 

คงค้าง จ านวน 7 คน 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบให้ปิดหลักสูตร เนื่องจาก 

หลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่า

แผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา 

(ผ่านความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

1/2562 วันที่ 26 ม.ค. 62) 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2557 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

ปิดไม่สมบูรณ์ 

เนื่องจากมีนักศึกษา 

คงค้าง จ านวน 6 คน 

คณะเสนอปิดหลักสูตร เนื่องจาก 

หลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่า

แผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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หลักสูตร สถานะหลักสูตร ผลการด าเนินงาน 

ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา 

(ผ่านความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

2/2562 วันที่ 23 ก.พ. 62) 

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

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน 

1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 

ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม

ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 ม.ค. 62 อยู่ระหว่างเสนอสภา

วิชาชีพรับรอง 

2) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร  
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์
แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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หลักสูตร ผลการด าเนินงาน 

10) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  

ยังไม่ส่งมาที่ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มติที่ประชุม: รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. จ านวนหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาให้น าเสนอในรูปแบบตาราง 
 2. ในกรณีหลักสูตรที่ปิด ขอให้เพิ่มข้อมูลการรับเข้าศึกษานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

อ่ืนที่เปิดสอนในหลักสูตรเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 3. รายงานผลการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา (CHECO) ให้ระบุวันที่ส่งข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ระบุวันที่
ได้รับการรับทราบให้ความเห็นชอบ  

  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562     
วันที่ 11-12 มกราคม 2562  

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11-12 มกราคม 2562 และมีข้อแก้ไขดังนี้ 
 1. หน้า 13 บรรทัดที่ 13-14 จาก ...ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็น ...ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2. หน้า 36 บรรทัดที่ 31 จาก ...ข้อบังคับ การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
พ.ศ. 2562 เป็น ...ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา      
วาระท่ี 4.1    การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

        คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามกับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ต่อมามีการแก้ไขมติประชุมฯ ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยให้คณะรับนักศึกษาเฉพาะปีการศึกษา 2561 และให้
พิจารณารวมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มโขงศึกษา ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาเซียน เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แบบศึกษาเต็ม
เวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต แบ่งเป็นกลุ่มวิชาเอกบังคับ 62 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และ
กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาลาวและภาษาเขมร รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน -เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  จ านวนรับนักศึกษา 75 คน/ปี 
ประมาณการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตนักศึกษา 23,010.72 บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 12,000 บาท/คน หรือคิดเป็น 96,000 บาท/ตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 5 คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 16 ตัวบ่งชี้   

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจาก
คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียบร้อย
แล้ว  

มติที่ประชุม: ไม่เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาเซียน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  
และจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองหลักสูตรฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้             
       1. ให้คณะปรับปรุงหลักสูตรโดยรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 
เวียดนามและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา โดยให้พิจารณาปรับชื่อหลักสูตร 
ใหม่ โดยเน้นด้านภาษาและวัฒนธรรม   
                               2. ให้พิจารณาปรับหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ ให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ภาษา 
ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม กลุ่มวิชาเลือก ให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร และ
วิชาโท ให้เลือกเรียนวิชาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้  
       3. ให้พิจารณาปรับหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ โดยเพ่ิมรายวิชาร่วม 2-3 รายวชิา     
ให้มีจ านวนรวม 40-42 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก ให้พิจารณาปรับเป็นกลุ่มวิชาเลือกภาษาและวัฒนธรรมลาว กลุ่มวิชา
เลือกภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม และกลุ่มวิชาเลือกภาษาและวัฒนธรรมเขมร กลุ่มวิชาโท ให้เลือกเฉพาะวิชาโท           
ที่เก่ียวข้องกับภาษา  



8 

 
        4. ให้พิจารณาจัดท าเป็นหลักสูตรพันธุ  ์ใหม่และเพ่ิมรายวิชาสหกิจศึกษา หรือ WIL เพ่ือเป็น
ตัวเลือกให้นักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  
        5. ให้ปรับเพิ่มการส่งนักศึกษาไปเรียนต่างประเทศอย่างน้อย 1 เทอม  
 
วาระท่ี 4.2   การปิดหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร 

                4.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ เริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557  

เริ่มรับนักศึกษาครั้งแรก ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 - 2561 ยังไม่มีจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา

จากหลักสูตร โดยหลักสูตรจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 

การเสนอขอปิดหลักสูตรเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558 หมวด 4 การขออนุมัติปิดหลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรมีจ านวนรับเข้านักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับอย่างมากต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปีการศึกษาข้ึน
ไป และหรือไม่ได้เปิดสอนติดต่อกัน 3 ปี ขึ้นไป 

2) หลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาระดับอุดม  
ศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในเรื่องสาระส าคัญท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ หรือการแก้ไขนั้น     
ไม่จ าเป็นและไม่เป็นประโยชน์ส าหรับคณะและมหาวิทยาลัย 

3) หลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของประเทศหรือมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่หมด
ความจ าเป็นในการผลิตบัณฑิต 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558หมวด 4 การขออนุมัติ
ปิดหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีเหตุผลในการเสนอขอปิดหลักสูตร 
ดังนี้ 
  (1) เหตุผลตามข้อ 1)  คือ จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่ ากว่าแผนการรับเข้าท่ีก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจ านวนนักศึกษาลดลง 
  (2) จากขอ้ 1) ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่คุ้มทุน 
เนื่องจากหลักสูตรมีภาระการจ่ายค่าตอบแทนการสอนนอกวันเวลาราชการ  
  (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิเคราะห์ความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรแล้ว 
พบว่า ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นผู้ที่มีงานประจ าและมีความสนใจที่จะเรียนรู้เพ่ิมเติมในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และความรู้ทางด้านการท าธุรกิจด้านความงาม เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพเสริมเท่านั้น ซึ่งมิได้มีความมุ่งหวังที่จะ
ศึกษาในเชิงวิชาการและวิจัยขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าวิทยานิพนธ์ที่เน้นผลิตองค์ความรู้เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
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ผลงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ กอปรกับนักศึกษามีเวลาค่อนข้างจ ากัดในการด าเนินการวิจัยเฉพาะใน
วันเสาร์-อาทิตย์เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน จึงไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้เรียนได้ จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีข้อเสนอแนะให้เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Non-Degree) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความสนใจและความสะดวกของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่ง 
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 โดยให้แก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอ       
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
       - ให้คณะเพ่ิมเติมเหตุผลในการขอปิดหลักสูตรและเพ่ิมข้อมูลการรับเข้านักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกัน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอต่อที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัย    
 

 4.2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  

สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

-ถอนวาระ- 
 
วาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

คณะบริหารศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สืบเนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2561 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาปรับปรุงในเรื่องความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์การเรียนรู้และก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน รวมทั้งการปรับปรุงการตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ ให้สะท้อนถึงผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้ครบถ้วนทุกด้านโดยเฉพาะกลุ่มวิชาชีพบังคับ 

คณะบริหารศาสตร์ จึงขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะบริหารศาสตร์ ดังนี้ 
                     1) ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
                         จ านวน 4 รายวิชา 
                         - 1707 370 การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง         3(3-0-6) 
                                         (Internal Audit and Risk Management) 
                         - 1707 390 การฝึกงานด้านการบัญชี (Accounting Internship)   3 หน่วยกิต 
                         - 1707 413 การวิเคราะห์งบการเงินและการรายงาน                 3(3-0-6) 
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                                         (Financial Statement Analysis and Reporting) 
                         - 1707 480 สัมมนาการบัญชี (Seminar in Accounting)           3(3-0-6) 
                     2) ปรับแผนการศึกษา  
                         - 1707 401 ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ (Communication Skills in Business)    

       แผนการศึกษา จากเดิม ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย  ปรับใหม่เป็น ชั้นปีที่ 4                
       ภาคการศึกษาต้น 

                         - 1707 352 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี (Computer Application for Accounting)  
                            แผนการศึกษา จากเดิม ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ปรับใหม่เป็น ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษา 
                            ปลาย 
                     3) ปรับรหัสรายวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 1 รายวิชา 
                         - 1707 352 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี (Computer Application for Accounting) 
                           3(2-2-5) 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 
บัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตรฯ และจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      - รายวิชา 1707 351 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
 

5.2 การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะ 
บริหารศาสตร์ 

คณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
สังกัดคณะบริหารศาสตร์ ดังนี้ 

1) ปรับแผนการศึกษาในชั้นปีที่ 2-4 เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการที่จะเรียนรายวิชาชีพเลือก 
2) ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 1 รายวิชา รายวิชา 1704 320 การ

จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Management of International Business) คือรายวิชา 1701 110 หลักการจัดการ 
(Principles of Management) และรายวิชา 1702 210 หลักการตลาด (Principles of Marketing) เนื่องจาก
รายวิชา 1704 320 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Management of International Business) เป็นรายวิชา      
ที่กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีการจัดการโดยทั่วไปและการตลาดก่อนประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ   
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และเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทั้งในและนอกคณะ ทั้งที่เป็นรายวิชาเลือกเสรีและรายวิชา
โทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
      มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
และให้จัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 
พิจารณาอนุมัติ 
 

5.3 การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: ขอปรับแผนการศึกษา และปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

1) ปรับแผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2 และ 4 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปิดสอนของ
รายวิชาและความต่อเนื่องของเนื้อหารายวิชา จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ 

- ย้ายรายวิชา 1205 201 การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการแปรรูปอาหาร จากชั้นปีที่ 2 ภาค
การศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 

- ย้ายรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ (กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน) 
จากชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 

- ย้ายรายวิชา 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จากชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา
ปลาย ไปเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 

- ย้ายรายวิชา 1205 471 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น จากชั้น
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ไปเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 

2) ลดรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ในรายวิชา 1205 491 สัมมนา (Seminar) และ รายวิชา 1205 492 
โครงงานวิจัย 1 (Senior Project I) และย้ายไปเป็นรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของรายวิชา 1205 493 โครงงานวิจัย 
2 (Senior Project II)                                           

- รายวิชา 1205 491 สัมมนา (Seminar) 1 (1-0-2) จากเดิมวิชา 1205 311 หลักการแปรรูปอาหาร 
1 1205 321 เคมีอาหาร 1205 324 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร 1205 381 สถิติเพ่ือการวิจัยในอุตสาหกรรม
อาหาร ปรับเป็น ไม่มี  

- รายวิชา 1205 492 โครงงานวิจัย 1 (Senior Project I) 1(1-0-2) จากเดิมวิชา 1205 311 
หลักการแปรรูปอาหาร 1 1205 321 เคมีอาหาร 1205 324 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร 1205 381 สถิติเพ่ือ
การวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร ปรับเป็น ไม่มี 

3) เพ่ิมรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน เพ่ือให้นักศึกษามีองค์ความรู้ที่เหมาะสม จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ 
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- รายวิชา 1205 493 โครงงานวิจัย 2 (Senior Project II) จ านวน 3 หน่วยกิต จากเดิมวิชา 1205 

492 โครงงานวิจัย 1 ปรับเป็น 1205 492 โครงงานวิจัย 1, 1205 311 หลักการแปรรูปอาหาร 1, 1205 321 เคมี
อาหาร, 1205 324 จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหารและ 1205 381 สถิติเพ่ือการวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในข้อ 1) และข้อ 2) และไม่เห็นชอบ 
ข้อ 3) การปรับเพ่ิมรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตรฯ และจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
             1. รายวิชา 1205 471 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุสาหกรรมการเกษตร 
เบื้องต้น ควรให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 4 และให้ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยให้ตรงกับชื่อรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
      2. รายวิชา 1405 491 สัมมนา เห็นชอบให้ตัดรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน และให้เพ่ิม  
เงื่อนไขพิเศษ: นักศึกษาเคยผ่านการลงทะเบียนรายวิชา…   
       3. รายวิชา 1405 492 โครงงานวิจัย 1 เห็นชอบให้ตัดรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน และให้เพ่ิม  
เงื่อนไขพิเศษ: นักศึกษาเคยผ่านการลงทะเบียนรายวิชา…  
 

5.4 การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรม 
อาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558  

คณะเกษตรศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ผลิตอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 
วันที่ 28 มีนาคม 2558 และ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 26 มีนาคม 2559 เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น           
ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ยังไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาและไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ หลักสูตรดังกล่าวจะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2562  

การเสนอขอปิดหลักสูตรเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไก 
การบริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558 หมวด 4 การขออนุมัติปิดหลักสูตร ดังนี้   

 1) หลักสูตรมีจ านวนรับเข้านักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับอย่างมากต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา 
ขึ้นไป และหรือไม่ได้เปิดสอนติดต่อกัน 3 ปี ขึ้นไป  

 2) หลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดม 
ศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในเรื่องสาระส าคัญท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ หรือการแก้ไขนั้น 
ไม่จ าเป็นและไม่เป็นประโยชน์ส าหรับคณะและมหาวิทยาลัย  

 3) หลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของประเทศหรือมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่หมด 
ความจ าเป็นในการผลิตบัณฑิต 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558 หมวด 4 การขออนุมัติปิดหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ 
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จึงขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป เนื่องจาก  

1) ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 (ตามแผนการรับเข้า 20 คนต่อปีการศึกษา)      
และมีแนวโน้มที่จะไม่มีผู้เข้าศึกษาหรือมีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับอย่างมาก ดังผลจากการส ารวจความเห็น 
(จากผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ได้) ผ่านการใช้แบบสอบถาม กล่าวคือ ประมาณร้อยละ 80 
ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนใจหรือไม่แน่ใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ไม่ได้ท างานอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ข้อมูลยังชี้ให้เห็นว่า หากมีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น บุคคลเหล่านี้จะ
เลือกมหาวิทยาลัยที่มีท่ีตั้งใกล้สถานที่ท างานซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะไม่เป็นตัวเลือกในการเข้าศึกษา                                                                                                                                                   

2) คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี 
      มติที่ประชุม: ไม่เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ     
การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ มีข้อ   
เสนอแนะดังนี้  
      1. หลักสูตรมีความส าคัญและและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
      2. ให้คณะเกษตรศาสตร์จัดท าแผนกลยุทธ์เชิงรุกในการรับเข้านักศึกษา  
       3. ข้อมูลประกอบการน าเสนอไม่เพียงในการพิจารณา 
      4. ให้พิจารณาปรับ วัน-เวลา ในการจัดการเรียนการสอน เป็น วันเสาร์-วันอาทิตย์ 
      5. เงื่อนไขการปิดหลักสูตรไม่สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง "หลักเกณฑ์การปิด 
         หลักสูตร พ.ศ. 2552"  
      6. ให้คณะพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากใกล้ครบรอบการปรับปรุง   
      7. ให้หลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
ในปีถัดไป  
  
5.5 ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 3/2562 วันที่ 10-11 
พฤษภาคม 2562 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงานพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2562 โดยก าหนดวันประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562 เป็นวัน
ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งถัดไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
เวลา 16.30 น.  ปิดการประชุม 
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 (นายวิชญ์ธวัช ค าสุข) 

นักวิชาการศึกษา 
ผู้จดรายงานการประชุม  

...ไปราชการ… 
(นางภูษณิศา  นวลสกุล)  

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์)  

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


