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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ครั้งที ่ 1/2560  ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

ณ  ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ห้อง 1  ชั้น 6  
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  

และห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
********************* 

 

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

 

กรรมการที่ไม่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค     ติดราชการ (วันที่ 13-14 มกราคม 2560) 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต  ติดราชการ (วันที่ 13-14 มกราคม 2560) 
3. รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล  ติดราชการ (วันที่ 13 มกราคม 2560) 
4. นางภูษณิศา   นวลสกุล       ติดราชการ (วันที่ 14 มกราคม 2560) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวิชญ์ธวชั  ค าสุข     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. นายเอกสิทธิ์   โพธิ์ชูชาติ     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. นางอรอุมา   หล่าบรรเทา    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รายช่ือผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
การเปิดรายวิชา 1435 115 ศิลปะการแสดงอีสาน 3(3-0-6)  ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพร   แสงเทียน   ประธานหลักสูตร 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  กันยาวุธ   อาจารย์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา  รัตนพงษ์เลขา  อาจารย์ 
  

การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร   โภคา   ประธานหลักสูตร 
 2. ดร.ฉัตรภูมิ   วิรัตนจันทร ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  ขันติยวิชัย  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ววิฒัน์   พัวทัศนะนนท์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์  พันธ์นิกุล   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 6. นางสาวสุภาพร  บุญงาม    นักวิชาการศึกษา 
 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา วงศ์ขันธ์   อาจารย์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  จิตต์เจริญ  อาจารย์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญ  อินทร์แต้ม   อาจารย์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ  จิตคติ   อาจารย์ 
 5. ดร.อริสรา อิสสะรีย์     อาจารย์ 
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การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิค าภา     อาจารย์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนม  ร่วมสุข   อาจารย์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรดิา  ปุกหุต   อาจารย์ 
 4. ดร.พิชญาภรณ์  สุวรรณกูฏ    อาจารย์ 
 5. ดร.ศศิธร หล่อเรืองศิลป์    อาจารย์ 
  

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ดร.จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง    อาจารย์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แสนการุณ  อาจารย์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรทม สุระพร   อาจารย์ 
 4. ดร.กฤษดา  นารอง     อาจารย์ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีะยุทธ์ นิลสระคู  อาจารย์ 
  

การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ   คณะบดีคณะบริหารศาสตร์ 
 2. นายอุทัย  อันพิมพ์     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 3. นายสุขวิทย์  โสภาพล     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 4. นายธรรมวิมล  สุขเสริม    ประธานหลักสูตร 
 5. นางกัญญ์ณัชพร  ศรีสร้อย    นักวิชาการศึกษา 
 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กญัญา   จึงวิมุติพันธ์  คณะบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 2. ดร.ติ๊ก  แสนบุญ     อาจารย์ 
 3. นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์    อาจารย์ 
 4. นายจักรภพ  เสาเวียง     อาจารย์ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  สมานชาต ิ อาจารย์ 
 6. นายชูเกียรติ  พิทักษ์พรพัลลภ    อาจารย์ 
 7. นางสาวเทพิญ  แก้ววรสูตร    อาจารย์ 
 8. นายเสกสรรต์  ศรีสันต์     อาจารย์ 
 9. นางสาวขนิษฐา  ขันค า     อาจารย์ 
 10. นางสาวลลิดา  บุญมี     อาจารย์ 
 11. นายกฤษดา  รัตนางกูล    อาจารย์ 
 12. นางสาวศิริพร  ฉัตรสุวรรณ    อาจารย์ 
 13. นางสาวนุชจิรา  ไชยโคตร    นักวิชาการศึกษา 
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การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตร 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม   ทิพราช   คณะวิทยาศาสตร์ (4) 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์  คณะศิลปะศาสตร์ (1) 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจรรย์ ดร.กรรณิกา   รัตนพงษ์เลขา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2) 
  

การปรับปรุงภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอน และการด าเนินการหลักสูตรในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศรี  ชัยวณิชยา  ประธานหลักสูตร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ   อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วภิาดา  สนองราษฎร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 3. นางสาวมาลี   ประจวบสุข    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   
เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
         -  การลาประชุมของกรรมการ  
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วยกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัย ได้ลาประชุม จ านวน 2 ท่าน ดังนี้  
 1)  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค 
  2)  ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต 
  

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 1.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
  -  รายงานการผลการด าเนินงานหลักสูตร 

  รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์   พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตามที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการด าเนินงานการเปิดหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 ถึงครั้งที่ 5/2559 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
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   มติที่ประชุม รับทราบ และให้ปรับรูปแบบการเขียนตวัเลขในตารางใหม่ พร้อมทั้งอธิบาย
แต่ละหัวข้อให้ละเอียด  
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 
 

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และให้แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
  1)  กรณีเลื่อนวาระการประชุม ไม่ต้องระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
   2)  หน้า 4 บรรทัดที่ 10 แก้ไขข้อความจาก รายงานการผลการด าเนินงาน แก้ไขเป็น
รายงานผลการด าเนินงาน 
   3)  หน้า 6 บรรทัดที่ 23 แก้ไขค าว่า กับ เป็นค าว่า กัน 
   4)  หน้า 14 บรรทัดที่ 21 แก้ไขเป็น ปรับเพ่ิม 
   5)  ปรับรูปแบบการเขียนมติที่ประชุม ให้ใช้ค าว่า เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
 3.1  การเปิดรายวิชา 1435 115 ศิลปะการแสดงอีสาน 3(3-0-6)  ในหลักสูตรหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  คณะศิลปศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาใหม่กลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 1435 115 ศิลปะการแสดงอีสาน (Isan Performing Arts) 3(3-0-6) ในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือให้นักศึกษาท่ีสนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดง
อีสาน ซึ่งตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมอันดีงามเพ่ือน ากลับมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศในลักษณะของการใช้วัฒนธรรมน าการ 
พัฒนา การปรับปรุงครั้งนี้ไมก่ระทบโครงสร้างหลักสูตร 
 

  มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบการเปิดรายวิชา 1435 115 ศิลปะการแสดงอีสาน และให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าเสนอเพ่ือพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
  หมวดที่ 1 
  1)  หน้า 1 ข้อ 3 แก้ไขข้อความจาก รายวิชาเลือกเสรี แก้ไขเป็น รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาเลือก 
  หมวดที่ 2 
 1)  หน้า 1 ข้อ 1  เพ่ือเนื้อหาด้านเจตคติ 
 2)  หน้า 1 ข้อ 2 เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการรักหวงแหน สร้างเสริม อนุรักษ์เกี่ยวกับ
ศิลปะการแสดงของท้องถิ่นอีสาน  
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 หมวดที่ 3 
 1) หน้า 2 ข้อ 1 ปรับเนื้อหาให้มีการปฏิบัติการ และเพ่ิมหน่วยกิตการปฏิบัติ 
 2)  หน้า 2 ข้อ 2 เพ่ิมจ านวนชั่วโมงหน่วยกิตปฏิบัติการ 

  หมวดที่ 4 
-  หน้า 3 ทบทวนวิธีการสอนให้ชัดเจนตามความเหมาะสม 

   หมวดที่ 6 
   -   หน้า 10 ข้อ 1 ทบทวนหนังสือต าราที่ใช้เป็นหลักในจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
และเพ่ิมสื่อวีดิทัศน์ 
 
 3.2  การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
และชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 

  มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
และชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร และส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
  หมวดที่ 1 
  1)  หน้า 1 ข้อ 5.2 แก้ไขข้อความจาก หลักสูตรปริญญาทางวิชาการ แก้ไขเป็น หลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  2)  หน้า 3 ข้อ 9 ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใด ที่มีประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ (อย่างน้อย 2 ใน 5 คน) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ  
  3)  หน้า 4-5 ข้อ 11.1 และข้อ 11.2  ปรับการเขียนให้มีความเนื้อหาเชื่อมโยงกัน 
  4)  หน้า 6 ข้อ 12.2 บรรทดัที่ 1 เพ่ิมข้อความเป็น มีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และปรับเนื้อหาให้ครอบคลุมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกด้าน พร้อมทั้งอธิบายความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจในแต่ละด้านให้ชัดเจน 
  5)  หน้า 7 ข้อ 13.3 ปรับรูปแบบการเขียน โดยอธิบายขยายความเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรหรือรายวิชาจากข้อ 13.1 และข้อ 13.2 มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร รวมไปถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรร่วมกัน เป็นต้น 
 หมวดที่ 2 

 1)  หน้า 7 ข้อ 1.1 เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับชีวภาพ และตรวจสอบค าถูกค าผิด 
  2)  หน้า 8 ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า โดยเฉพาะการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ  ก่อนส าเร็จการศึกษา 



7 
 
  3)  หน้า 10 ข้อ 2.1.1 ปรับการเขียนกลยุทธ์ข้อ 1 เป็น ก ากับให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งชี้ข้อ 1 แก้ไขเป็น มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ตลอดระยะเวลาที่เปิดหลักสูตร และตัดตัวบ่งชี้ข้อ 2  ตัด
หลักฐานข้อ 2 
  4)  หน้า 10 ข้อ 2.1.2 ตัวบ่งชี้ข้อ 1 แก้ไขเป็น มีหนังสือหรือต ารา จ านวน 10 เล่มต่อปี 
และข้อ 2.1.3 ตัวบ่งชี้ข้อ 3 แก้ไขเป็น อาจารย์ทั้งหมดมีผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน จ านวน 5 ผลงานต่อปี  
  5)  หน้า 12 ข้อ 2.1.7 ระบชุื่อแผนการพัฒนาให้ชัดเจน และตัวบ่งชี้ข้อ 2 แก้ไขเป็น อยู่ใน
เกณฑร์้อยละ 80 หรือ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

  หมวดที่ 3 
  1)  หน้า 13 ข้อ 2.3 (1) ตัดค าว่า กลุ่ม และข้อ 2.3 (2) แก้ไขเป็น ไม่มีเป้าหมายการศึกษา 
  2)  หน้า 13 ข้อ 2.4 (2) ตัดค าว่า ได้แก่ พ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
เพ่ิมรายวิชาเตรียมความพร้อมในหลักสูตร ได้แก่ วิชา 1304 210 วิศวกรรมเคมีพ้ืนฐาน  
  3)  หน้า 14 ข้อ 2.6 แสดงงบประมาณตามปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560-2564 และ 
ไม่ต้องน าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักศึกษาหลักสูตรเก่ามาค านวณ 
  4)  หน้า 21 รายวิชากลศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมเคมี แก้ไขรหัสให้ถูกต้องตรงกับ
สมอ.08 
  5)  รายวิชา 1304 210 วิศวกรรมเคมีพ้ืนฐาน ตัดออกจากโครงสร้าง โดยให้ระบุเป็น
ประกาศของคณะว่านักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนอย่างไร 
  6)  ตรวจสอบรายวิชาที่ไม่เป็นวิชาบังคับใน มคอ.1 และเติมค าต่อท้ายชื่อวิชาเป็น และ
ชีวภาพ 
  7)  หน้า 22 รายวิชา 1304 391 แก้ไขชื่อวิชาจาก การศึกษาโครงงานวิศวกรรมเคมีและ
ชีวภาพ แก้ไขเป็น โครงงานวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 1  และรายวิชา 1304 491 แก้ไขชื่อวิชาจาก โครงงาน
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ แก้ไขเป็น โครงงานวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 2 
  8)  ปรับการเขียนแผนการศึกษาแผนปกติและแผนสหกิจศึกษาให้ชัดเจน และแก้ไขค าศัพท์
ค าว่า Forth แก้ไขเป็น Fourth 
  9)  หน้า 55 รายวิชา 1103 114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย บรรทัดที่ 1 ค าว่า แม่เล็ก แก้ไขเป็น แม่เหล็ก  
  10) ตรวจสอบการใช้เครื่องหมายวรรคตอนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  11) หน้า 60 รายวิชา 1304 211 หลักการและการค านวณทางวิศวกรเคมี ตัดค าว่า 
เงื่อนไขพิเศษ : การทดสอบวัดความรู้ 1304 210 วิศวกรรมเคมีพ้ืนฐาน 
  12) หน้า 63 รายวิชาหน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทมวลสาร ปรับรหัสวิชาเป็น 1304 332 
และรายวิชาหน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทความร้อน ปรับรหัสวิชาเป็น 1304 331  
  13) หน้า 72 รายวิชา 1304 466 การออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการชีวภาพ ตรวจสอบ
การใช้ศัพท์ตามศัพท์ราชบัณฑิต 



8 
 
  14) หน้า 72 รายวิชา 1303 403 การประยุกต์ใช้คอนกรีตพรุนในงานวิศวกรรม แก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ตรงกับ สมอ.08  
  15) หน้า 79 แก้ไขหัวข้อเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  16) หน้า 91 ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา 
ปรับรูปแบบการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นข้อๆ ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ Mapping  
  17) หน้า 95 ด้านคุณธรรม จริยธรรม วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชา ปรับให้ตรง
กับ สมอ.08 

 18) หน้า 97 ข้อ 2 (4) แก้ไขค าผิดค าว่า บบรยาย แก้ไขเป็น บรรยาย 
  19) ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ ในรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะให้เหมาะสม และเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาก าหนด  
 

  หมวดที่ 5 
  1)  หน้า 112 ข้อ 2 ปรับการเขียนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เป็น 2 ระดับ คือ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  และการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร  

   
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1.  ทบทวนค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกปี และมีการรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา มคอ.5 
ประกอบการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  
 2.  ปรับการเขียนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุก
หลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  
     (1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา   
     (2) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
 3.  ตรวจสอบแก้ไขรายละเอียดในแบบ สมอ.08 ให้ตรงกับ มคอ.2  
  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1 การปรับปรุงหลักสูตร  จ านวน 6 หลักสูตร 
 4.1.1  การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
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และส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
   หมวดที่ 1 
  1)  หน้า 1 ข้อ 5.2 แก้ไขข้อความจาก หลักสูตรปริญญาทางวิชาการ แก้ไขเป็น หลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  2)  หน้า 3 ข้อ 9 ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใด ที่มีประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ (อย่างน้อย 2 ใน 5 คน) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ  
  3)  หน้า 3-14 ข้อ 11 และข้อ 12 ปรับการเขียนให้กระชับ สรุปเฉพาะประเด็นส าคัญ 
และตรวจสอบค าถูกค าผิด 
  4)  หน้า 7 ข้อ 13.3 ปรับรูปแบบการเขียน โดยอธิบายขยายความเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการรายวิชาจากข้อ 13.1 และข้อ 13.2 มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากร
ร่วมกัน เป็นต้น 
  หมวดที่ 2 
  1)  หน้า 16 ข้อ 1.2 ปรับการเขียนบรรทัดที่ 1 เป็น มุ่งผลิตบัณบัณฑิตที่มีความรู้ และ
ทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา  บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์   
  2)  หน้า 16-17 ข้อ 1.3 ปรับรูปแบบการเขียนเป็นข้อๆ ให้กระชับชัดเจน 
  3)  หน้า 18 ข้อ 2.2 (1) ตัดค าว่า และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และปรับกลยุทธ์ ตัว
บ่งชี้/หลักฐานให้สอดคล้องกัน 
  หมวดที่ 3 
  1)  หน้า 19 ข้อ 1.2 แก้ไขเป็น ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน และแก้ไขในแผนการ
ศึกษาในสอดคล้องกัน 
  2)  หน้า 20 ข้อ 2.4 ตัดรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา 1309 100 แนะน าวิชาชีพวิศวกรรม 
และปรับการเขียนกลยุทธ์ของปัญหาแรกเข้า เรื่อง ขาดทักษะภาษาอังกฤษ การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาแรก
เข้า ให้เหมาะสม 
  3)  หน้า 22 ปรับรูปแบบการเขียนงบประมาณตามแผนให้ชัดเจน  
  4)  ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตในแผนการศึกษาให้ถูกต้อง ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
  5)  หน้า 29 รายวิชา 1305 483 แก้ไขชื่อวิชาจาก การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นสูง 
แก้ไขเป็น การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กข้ันสูง 
  6)  ตรวจสอบรายวิชาทีมี่เนื้อหาซ้ าซ้อนกับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หากมีความ
ซ้ าซ้อนกันให้เทียบเนื้อหารายวิชานั้นๆ พร้อมทั้งอธิบายการบริหารจัดการให้ชัดเจน 
  7)  หน้า 33 แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย ให้ย้ายรายวิชากลุ่มภาษาไทย  
ไปแผนการเรียนชั้นปีที ่1 ภาคการศึกษาปลาย สลับกับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  8)  แก้ไขชื่อวิชาที่มีค าว่า ชั้นสูง แก้ไขเป็น ขั้นสูง 
  9)  หน้า 77 แก้ไขหัวข้อเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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  10) หน้า 106 ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา 
ปรับรูปแบบการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นข้อๆ ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ Mapping 

หมวดที่ 4 
  1)  หน้า 110-126 ข้อ 3 ปรับวิธีการเขียนการวัดและประเมินผลให้กระชับชัดเจน 
  2)  หน้า 128 ตัดแถบข้อความแนวตั้งที่ระบุหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะออก 
 

  หมวดที่ 5 
  1)  หน้า 148 ข้อ 2 ปรับการเขียนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา และการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ระดับหลักสูตร  
  2)  หน้า 149 ข้อ 3 (1) บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น โดยต้องได้ค่าเฉลี่ยคะแนนสะสม 
ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับไม่ต่ ากว่า 2.00 

 หมวดที่ 7 
  1)  หน้า 159 ข้อ 3.3 เพ่ิมเติมข้อความ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  2)  หน้า 161 ตัดข้อ 5.2 (2) 

 3)  หน้า 162-163 ตรวจสอบแก้ไขตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ให้สอดคล้องกับ มคอ.1  

  
 4.1.2  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 
  คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และส่งให้
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
  หมวดที่ 1 
  1)  หน้า 1 ข้อ 5.1 แกไ้ขข้อความเป็น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาเคมี พ.ศ. 2554 (มคอ.1)  
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 หมวดที่ 2 
  1)  หน้า 7 ข้อ 2.1.1 เพ่ิมกลยุทธ์เกี่ยวกับมีการก ากับติดตามให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
  2)  หน้า 7 ข้อ 2.1.2 ตัวบ่งชี้ข้อ 1 แก้ไขข้อความเป็น มีหนังสือหรือต าราเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย  
10 เล่มต่อปี และมีฐานข้อมูลเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1 ฐานต่อปี  
  3)  หน้า 7 ข้อ 2.1.4 ตัวบ่งชี้ข้อ 1 แก้ไขข้อความเป็น บุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  4)  หน้า 8 ข้อ 2.1.6 แก้ไขข้อความเป็น แผนการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 
สังคม และหรือความถึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และแก้ไขข้อความตัวบ่งชี้ข้อ 2 เป็น ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

 หมวดที่ 3 
  1)  หน้า 9 ข้อ 2.3 ปัญหาเรื่องนักศึกษาความรู้พ้ืนฐานน้อย อธิบายให้ชัดเจนมี 
พ้ืนฐานความรู้น้อยในเรื่องใด 
  2)  หน้า 17 รายวิชา 1121 250 และรายวิชา 1121 350 แก้ไขชื่อวิชาจาก สเปกโตรสโก 
แก้ไขเป็น สเปกโทรสโก 
  3)  ตรวจสอบรหัสวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพให้ถูกต้องตรงกันทุกหลักสูตร 
  4)  ปรับจ านวนหน่วยกิตแผนปกตกิับแผนสหกิจศึกษาให้เท่ากัน และปรับการเขียน
โครงสร้างรายวิชาแต่ละแผนให้ชัดเจน 
  5)  หน้า 17 รายวิชา 1121 104 เปลี่ยนชื่อวิชาจาก ความปลอดภัยในการท างานกับ
สารเคมี แก้ไขเป็น การจัดการและควบคุมสารเคมีอันตราย  
  6)  หน้า 18 รายวิชา 1121 461 โครงงานพิเศษ ย้ายจากกลุ่มวิชาชีพบังคับ ไปอยู่ในกลุ่ม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับแผนปกติ  
  7)  หน้า 19 รายวิชา 1121 462 แก้ไขชื่อวิชาจาก ฝึกปฏิบัติงานด้านเคมี แก้ไขเป็น    
การฝึกงาน Practical Training  เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต และย้ายจากกลุ่มวิชาชีพเลือก ไปอยู่ในกลุ่ม 
ฝึกประสบการวิชาชีพส าหรับแผนปกติ 
  8)  หน้า 20 ปรับแผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยย้ายรายวิชาศึกษาทั่วไปจากภาคการศึกษา
ปลาย ไปอยู่ในภาคการศึกษาต้น  
  9)  หน้า 21 ปรับแผนการศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยให้วิชา 1211 220 และ 1121 222 เรียน
เทอมเดียวกัน 
  10) ตรวจสอบการใช้ศัพท์เทคนิคตามศัพท์ราชบัณฑิต และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
การเว้นวรรค ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  11) ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชาไทยและภาษาอังกฤษ และ 
Curriculum Mapping ของรายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพให้เหมือนกันทุกหลักสูตร 



12 
 
  12) หน้า 42 รายวิชา 1101 202 ชีวเคมี รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนบรรทัดที่ 2 แก้ไข
ข้อความจาก หรือ 1102 107 เคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 แก้ไขเป็น และ 1102 107 เคมีส าหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์ 2 
  13) หน้า 53 รายวิชา 1121 432 ค าอธิบายภาษาไทยบรรทัดที่ 5 แก้ไขข้อความจาก  
การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางยาและเครื่องส าอาง แก้ไขเป็น การประกันและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ทางยาและเครื่องส าอาง  และแก้ไขค าอธิบายภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  14) หน้า 55 รายวิชา 1121 453 ชีวเคมีประยุกต์ และรายวิชา 1122 434 ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ละเอียด และให้สอดคล้องกับ มคอ.3  
  15) หน้า 56 รายวิชา 1121 463 สหกิจศึกษา ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1  
ตัดค าว่า ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ และบรรทัดที่ 2  แก้ไขข้อความจาก พนักงานที่ปรึกษา แก้ไขเป็น พนักงานพี่เลี้ยง 
  16) หน้า 57 แก้ไขหัวข้อเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  17) หน้า 67 ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา 
ปรับรูปแบบการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นข้อๆ ให้ชัดเจน สอดคล้องกับ Mapping และข้อ 4.3 แก้ไขจ านวน
ชั่วโมงจาก 120 ชั่วโมง แก้ไขเป็น 45 ชั่วโมง 
 

  หมวดที่ 5 
  1)  หน้า 84 ข้อ 2 ปรับการเขียนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เป็น 2 ระดับ คือ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา และการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร  
  2)  หน้า 85 ข้อ 3 ปรับรูปแบบการเขียนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และเพ่ิมการให้อนุปริญญากรณี
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00  
    

  หมวดที่ 7 
  1)  หนา้ 88 ข้อ 1 บรรทัดที่ 6 แก้ไขข้อความจาก ตลอดปีการศึกษา แก้ไขเป็น ตลอด
ระยะเวลาหลักสูตร 
  2)  หน้า 90-91 ข้อ 7 แก้ไขตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา และข้อ 5.2 ระบุค่าเป้าหมายตั้งแต่ปี 2 ถึง ปี 5  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 -  ปรับการใช้ชื่อวิชาเกี่ยวกับการฝึกงาน ให้เหมือนกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
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 4.1.3  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
  คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่งให้  
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก และรองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ตรวจสอบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
 

  หมวดที่ 1 
  1)  หน้า 1 ข้อ 5.1 แก้ไขข้อความเป็น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
  2)  หน้า 3 ข้อ 11 ปรับการเขียนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด     
  3)  หน้า 4 ข้อ 13.3 บรรทดัที่ 3 แก้ไขข้อความจาก การทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการ
ประเมินผล แก้ไขเป็น การประเมินผลและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
 

  หมวดที่ 2 
  1)  หน้า 5 ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า อีกท้ังมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บัณฑิตจุลชีววิทยาเป็นบุคคลที่ และบรรทัดที่ 4 ตัดค าว่า ยั่งยืน 
  2)  หน้า 5 ข้อ 1.3.1 บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า ด้านจุลชีววิทยาทางอาหารและเครื่องดื่ม  
จุลชีววิทยาทางการเกษตร จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาทางการแพทย์ และจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 
  3)  หน้า 5 ข้อ 1.3.2 และข้อ 1.3.3 ตัดค าน าหน้าค าว่า สามารถ บรรทัดที่ 2 ตัดข้อความ 
จากความเข้าใจของตนเอง และตัดข้อ 1.3.6 ออก 
  4)  หน้า 6 ข้อ 2.1.2  ตัวบ่งชี้ข้อ 1 ย้ายไปอยู่ในหัวข้อหลักฐาน และหลักฐานข้อ 2 ย้ายไป
เป็นตัวบ่งชี้ข้อ 1 แทน 
  5)  หน้า 7 ข้อ 2.1.6 ตัวบ่งชี้ข้อ 1 บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 
   

  หมวดที่ 3 
  1)  หน้า 11 ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน บรรทัดที่ 2 เพ่ิมข้อความ และส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
  2)  หน้า 13-15 ปรับรูปแบบการเขียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้กระชับ และ 
การใช้หมายเลขหมวดวิชา/กลุ่มวิชาให้ถูกต้อง 
  3)  หน้า 19 รายวิชา 1112 475 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพจุลชีววิทยาและ
จรรยาบรรณ รายวิชา 1112 478 ชีววิทยาของเซลล์  และรายวิชา 1112 485 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น ย้ายจาก
กลุ่มวิชาเลือกด้านอ่ืนๆ ไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ และรายวิชาวิชา 1113 360 จุลชีววิทยาทางอาหาร รายวิชา 1112 
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361 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม และรายวิชา 1112 362 จุลชีววิทยาทางการเกษตร ย้ายจากกลุ่มวิชาบังคับ ไปอยู่
ในกลุ่มวิชาเลือก 
  4)  หน้า 18 กลุ่มวิชาชีพเลือก ตัดค าว่า ด้านอาหารและอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร  
ด้านการแพทย์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ  
  5)  หน้า 18 รายวิชา 1112 476 แก้ไขค าผิดจาก ส าอางค์ แก้ไขเป็น ส าอาง 
  6)  หน้า 22-23 แผนการศึกษาชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ระบุ
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาชีพเลือกและรายวิชาเลือกเสรีให้ชัดเจน  
  7)  หน้า 51 รายวิชา 1101 202 ชีวเคมี รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนบรรทัดที่ 2 แก้ไข
ข้อความจาก หรือ 1102 107 เคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 แก้ไขเป็น และ 1102 107 เคมีส าหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์ 2 
  8)  หน้า 55 รายวิชา 1112 362 จุลชีววิทยาทางการเกษตร ตรวจสอบการใช้ศัพท์
ภาษาอังกฤษตามศัพท์ราชบัณฑิต 
  9)  หน้า 57 รายวิชา 1112 483 แก้ไขชื่อวิชาจาก ฝึกงาน (Work Training) แก้ไขเป็น
การฝึกงาน (Practical Training) 
  10) หน้า 57-58 รายวิชา 1112 491 และรายวิชา 1112 492 แก้ไขชื่อวิชาเป็น  
1112 491 โครงงานงานพิเศษ 1 (Special Project I) และรายวิชา 1112 492 โครงงานงานพิเศษ 2 (Special 
Project II) 
  11) หน้า 71 ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา/
โครงงานพิเศษ ปรับรูปแบบการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ Mapping 
  12) หน้า 85 รายวิชา 1112 260 หลักวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้ก าหนดผลการ
เรียนรู้ (จุดด า) อย่างน้อย 3 ด้าน  
    

 หมวดที่ 5  
   -   หน้า 91 ข้อ 2 ปรับการเขียนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เป็น 2 ระดับ คือ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา และการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ 
หลักสูตร  
 

 หมวดที่ 7 
  1)  หน้า 97 ข้อ 3.3 เพ่ิมเติมข้อความ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  2)  หน้า 99 ข้อ 1.3 และ 1.4 ตัดค าว่า ถ้ามี 
  3)  หน้า 100 ข้อ 5.2 ระบุค่าเป้าหมายตั้งแต่ปี 2 ถึง ปี 5  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1.  ให้เข้มงวดเรื่องการตรวจสอบค าอธิบายภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 2.  ให้ตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา โดยก าหนดแต่ละรายวิชาในทุกๆ หมวดวิชาต้องมีผล 
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การเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50  ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50  ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย  
3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา และรวมทั้งหลักสูตรต้องมี 
ผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน  
 3.  ตรวจสอบรายละเอียดในแบบ สมอ.08 ให้ตรงกับแบบ มคอ.2  
 
 4.1.4  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์                              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่งให้
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
 หมวดที่ 1 
 1)  หน้า 2 ข้อ 8 ปรับการเขียนอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาเป็นข้อๆ  
 2)  หน้า 3-4 ข้อ 11 เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0 และปรับเนื้อหาสถานการณ์หรือ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงทางคณิตศาสตร์ และการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ในอนาคต 
 3)  หน้า 4 ข้อ 12.1.1 บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า การปรับปรุงหลักสูตร   
 4)  หน้า 5 ข้อ 13.3 ปรับรูปแบบการเขียน โดยอธิบายขยายความเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรหรือรายวิชาจากข้อ 13.1 และข้อ 13.2 มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร รวมไปถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรร่วมกัน เป็นต้น 
 หมวดที่ 2 
 1)  หน้า 5 ข้อ 1.2 ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 (มคอ.1) 
 2)  หน้า 6 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ิมเนื้อหาการสร้างให้นักศึกษาคิด 
วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยใช้หลักคณิตศาสตร์ 
 3)  หน้า 7-8 ข้อ 2.1 แผนการพัฒนาแต่ละด้าน ระบชุื่อเรื่องหรือแผนที่จะพัฒนา 
ให้ชัดเจน และทบทวนตัวบ่งชี้/หลักฐานให้สอดคล้องกัน 
 

หมวดที่ 3 
1)  หน้า 11 ข้อ 2.8 (2) แก้ไขข้อความเป็น มีระบบการลงทะเบียน 
2)  หน้า 15 รายวิชา 1141 221 แก้ไขชื่อวิชาจาก โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 

ขั้นแนะน า แก้ไขเป็น โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น  
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 3)  หน้า 16 รายวิชา 1141 321 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับคณิตศาสตร์ 
1141 322 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และรายวิชา 1141 421 การหาค่าเหมาะสมที่สุดไม่เชิงเส้น ย้ายจากกลุ่ม
วิชาชีพเลือกไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ 

4)  หน้า 17 เพ่ิมรายวิชาหัวข้อคัดสรร ในข้อ 3 กลุ่มสถิติและธุรกิจ และข้อ 4  
กลุ่มคอมพิวเตอร์ 
 5)  เพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับหรือปรับค าอธิบายราวิชาให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับ 
ไทยแลนด์ 4.0  
 6)  หน้า 19-21 ปรับแผนการศึกษาใหม่ ย้ายรายวิชาภาษาไทย ปี 3 ภาคต้นไปไว้ปี 1 
และตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตทุกภาค รวมแล้วได้ 129 หน่วยกิต 

7)  หน้า 41 รายวิชา 1141 442 โครงงานคณิตศาสตร์ ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทดัที่ 2 ตัดค าว่า โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 8)  หน้า 43 รายวิชา 1141 317 ทฤษฎีกราฟ ตรวจสอบเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 9)  ตรวจสอบและแก้ไขรายวิชาที่ใช้ค าว่า ขั้นแนะน า เปลี่ยนเป็นค าว่า เบื้องต้น และ 
ปรับเนื้อหาค าอธิบายให้สอดคล้องกับชื่อวิชา 
 10) หน้า 45 รายวิชา 1141 417 หัวข้อคัดสรรทางพีชคณิต และหน้า 48 รายวิชา 
1141 424 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 1 ตัดค าข้ึนต้นค าว่า  
เรื่องทาง 
  11) หน้า 55 แก้ไขหัวข้อเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  12) หน้า 75 ข้อ 5 ปรับรูปแบบการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานหรือ
งานวิจัย ให้สอดคล้องกับ Mapping 
 

  หมวดที่ 4   
  1)  หน้า 87 รายวิชา 1104 223 แคลคูลัส 3 เพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ (จุดด า)  
ด้านความรู้  
  2)  หน้า 93 ทักษะด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนข้อ 5 และทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การ
สอนข้อ 5 แก้ไขค าศัพท์จาก Problem base learning แก้ไขเป็น Problem Based Learning 
 

หมวดที่ 5 
  1)  หน้า 98 ข้อ 2 ปรับการเขียนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เป็น 2 ระดับ คือ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา และการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ 
หลักสูตร และปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 
(มคอ.1) 
  2)  หน้า 98 ข้อ 2(2.1) แก้ไขข้อความจาก ครอบคลุมและตรงตามแผนการสอน แก้ไขเป็น 
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และตรงตามแผนการสอนที่ก าหนด 
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หมวดที่ 7 
 1)  หน้า 99 ข้อ 1.1 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความจาก หลักสูตร แก้ไขเป็น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 2)  หน้า 100 ข้อ 1.5 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
แก้ไขเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 3)  หน้า 102 แก้ไขข้อความจาก ห้องสมุด แก้ไขเป็น ส านักวิทยาบริการ และค าว่า
ห้องสมุดคณะ แก้ไขเป็น ห้องค้นคว้าเอกสาร และระบุวันเดือนปีที่ได้ข้อมูลให้ชัดเจน 
 4)  หน้า 103 ข้อ 3.2 (1) บรรทัดที่ 7 เพ่ิมเติมข้อความเป็น ปรับปรุงการด าเนินงานในปี
การศึกษาถัดไปตามแบบ มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7  
 5)  หน้า 103 ข้อ 3.3 เพ่ิมเติมข้อความ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 6)  หน้า 105 ปรับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 (มคอ.1) และข้อ 1.2 ข้อ 4.1      
ตัดค าว่า ถ้ามี  
 

 หมวดที่ 8 
 1)  หน้า 107 ข้อ 1.1(1) บรรทัดที่ 2 เพ่ิมข้อความเป็น ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษา
ถัดไป 
 2)  หน้า 107 ข้อ 1.1(3) แก้ไขข้อความจาก การสอบถามจากนักศึกษา แก้ไขเป็น  
การสอบถามนักศึกษา 
 3)  หน้า 107 ข้อ 1.1(4) บรรทัดที่ 2 เพ่ิมข้อความเป็น การท ากิจกรรม ผลการสอบ และ
การทวนสอบ 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ในการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเข้าใจและให้ความส าคัญเก่ียวกับ 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และผลกระทบต่อสถานการณ์นั้นๆ เป็นอันดับแรก 
(หมวดที่ 1 ข้อ 11 ข้อ 12) จากนั้น จึงท าการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การนั้น เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
  2.  กรณีที่ลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกเกิน 6 หน่วยกิต ส่วนที่เหลือจะนับเป็นรายวิชาเลือกเสรี  
ให้เป็นการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ต้องระบุให้ชัดเจนในหลักสูตรหรือเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
หลักสูตรและรายวิชาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาในกลุ่มวิชา
บังคับเกินหน่วยกิตที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร ไม่ให้นับเป็นรายวิชาเลือกเสรี  

2. ให้มีการทบทวนค าอธิบายรายวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ทุกปกีารศึกษา 
3. ให้คณะเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบความถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ศัพท์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการเขียนค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรทุกหน้า  
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      4.1.5  การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   คณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

       มติที่ประชุม  ไมเ่ห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่งให้ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
อีกครั้ง 
 หมวดที่ 1 
 1.  หน้า 2 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร แก้ไขเป็น พ.ศ. 2561 
 2.  หน้า 2 ข้อ 8 ปรับการเขียนอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาเป็นข้อๆ 
และเพ่ิมข้อความเป็น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
 3.  หน้า 3 ข้อ 9 เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ 3 จาก ดร.นรา หัตถสิน
เป็น ดร.อนิรุธ สืบสิงห ์
 4.  หน้า 3 ข้อ 11 แก้ไขค าผิดจาก ดิจิตอล แก้ไขเป็น ดิจิทัล 
 5.  หน้า 6 ข้อ 12.2 ปรับเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกด้าน 
พร้อมทั้งอธิบายความเกี่ยวข้องกับพันธกิจในแต่ละด้านให้ชัดเจน 

 หมวดที่ 2 
 1)  หน้า 7 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับความซื่อตรงในวิชาชีพ 
 2)  หน้า 8 ข้อ 1.3.2 เพ่ิมความซื่อตรง 

 3)  หน้า 9 ข้อ 2.1.3 ตัวบ่งชี้ข้อ 1 แก้ไขข้อความจาก การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ของ
คณาจารย์ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา แก้ไขเป็น การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ของคณาจารย์ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
 4)  หน้า 9 ข้อ 2 ปรับการเขียนแผนการพัฒนาให้ชัดเจน เพ่ิมกลยุทธ์ในการก ากับติดตาม 
หลักสูตร และปรับตัวบ่งชี้ให้เป็นรูปธรรม  

 หมวดที่ 3 
 1)  หน้า 11 ข้อ 2.2 ปรับการเขียนคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาแต่ละแผนให้ชัดเจน  
 2)  หน้า 13 ข้อ 2.6 ปรับการเขียนงบประมาณตามแผน และค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
ให้ชัดเจน 
 3)  หน้า 16-17 ตัดรายวิชาปรับพื้นฐานทั้งหมด หากต้องการให้นักศึกษาเรียนปรับพ้ืนฐาน 
ด้านภาษา สามารถท าเป็นประกาศคณะและให้นักศึกษาเรียนก่อนลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปกติ 
 4)  หน้า 17 เพ่ิมรายวิชาสัมมนา 2 และให้มีการนับหน่วยกิต 
 5)  หน้า 17 ย้ายรายวิชา 1700 811 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากกลุ่มวิชาบังคับ 
ไปกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน 
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 6)  หน้า 17 ทบทวนรายวิชากลุ่มวิชาบังคับ ที่มีเนื้อหาหรือชื่อวิชาซ้ ากับรายวิชาในระดับ
ปริญญาตรี โดยให้ตัดออกหรือย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน 
 7)  หน้า 17 รายวิชา 1701 812 แก้ไขชื่อวิชาจาก การบริหารเชิงกลยุทธ์และวางแผน
ธุรกิจ แก้ไขเป็น การจัดการเชิงกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ 
 8)  หน้า 17 รายวิชา 1701 821 การบริหารจัดการตลาดสมัยใหม่ แก้ไขชื่อวิชาอังกฤษ 
ให้ถูกต้องตรงกับภาษาไทย 
 9)  หน้า 19 แผนการศึกษา ตัดข้อความหมายเหตุออก 
 10) รายวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน เปลี่ยนรหัสเป็นของคณะศิลปศาสตร์
ทั้งหมด ส่วนการบริหารจัดการคณะบริหารสามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
  
 4.1.6 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลา
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

หมวดที่ 1 
  1)  หน้า 1 ข้อ 1 ปรับชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาจาก ออกแบบอุตสาหกรรม เป็น  
การออกแบบ  
  2)  หน้า 2 ข้อ 8 ปรับการเขียนอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาเป็นข้อๆ 
  3)  หน้า 2-3 ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละวิชาเอก ให้มีคุณสมบัติ
ตรงตามวิชาเอกนั้นๆ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
  4)  หน้า 5 ข้อ 12.2 ปรับเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกด้าน 
พร้อมทั้งอธิบายความเกี่ยวข้องกับพันธกิจในแต่ละด้านให้ชัดเจน 
  5)  หน้า 6 ข้อ 13.1 เพ่ิมรายละเอียดของวิชาศึกษาทั่วไป และเพ่ิมข้อ 13.3 บริหารจัดการ
หลักสูตร มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน  

 

หมวดที่ 2 
  1)  หน้า 7 ข้อ 1.1 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า อุตสาหกรรม  
  2)  หน้า 7 ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความจาก ทักษะการออกแบบในระบบ แก้ไขเป็น 
ทักษะการออกแบบนวัตกรรม  
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  3)  หน้า 8-9 ข้อ 2 ปรับการเขียนแผนการพัฒนาให้ชัดเจน เพิ่มกลยุทธ์ในการก ากับ
ติดตาม หลักสูตร และปรับตัวบ่งชี้ให้เป็นรูปธรรม 

 

หมวดที่ 3 
1)  หน้า 11 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษา ตัดระดับชั้นปีที ่5 
2)  หน้า 11 ข้อ 2.6 ปรับรูปแบบการเขียนงบประมาณตามแผนปี 2562 ให้ถูกต้อง 
3)  หน้า 13 ข้อ 2.8(2) แก้ไขข้อความจาก มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน เป็น  

มีระบบการลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
  4)  หน้า 17 รายวิชา 2001 103 แก้ไขชื่อวิชาจาก ทฤษฎีและวิเคราะห์การออกแบบ เป็น  
ทฤษฎีและการวิเคราะห์การออกแบบ  
  5)  หน้า 17 รายวิชา 2001 412 สัมมนาทางการออกแบบ แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษจาก  
Seminar in Applied Arts and Design เป็น Seminar in Design 
  6)หน้า 17 รายวิชา 2001 205 และรายวิชา 2001 206 แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยจาก 
ปฏิบัติการโรงงาน 1 ปฏิบัติการโรงงาน 2 เป็น โครงงาน 1 โครงงาน 2 
  7)  หน้า 17 รายวิชา 2001 211 แก้ไขชื่อวิชาจาก การยศาสตร์ เป็น การยศาสตร์ในการ
ออกแบบ และปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกัน 
  8)  หน้า 17 รายวิชา 2001 313 การตลาดเพ่ืองานออกแบบ เพ่ิมเนื้อหาค าอธิบาย
รายวิชาเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล 
  9)  หน้า 18 รายวิชา 2001 262 ทฤษฎีและเทคนิคการใช้สีเพ่ืองานนิเทศศิลป์ รายวิชา 
2001 363 การออกแบบสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษาและโฆษณา และรายวิชา 2001 365 การวาดรูปในระบบดิจิทัล 
แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาษาไทย 
  10) ปรับลดวิชาเอกเลือก โดยเลือกบางรายวิชาเกี่ยวกับนวัตกรรม ย้ายไปอยู่ในวิชาแกน  
  11) ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตในแผนการศึกษาให้ถูกต้อง ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
  12) หน้า 57 รายวิชา 2001 315 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ ขยายการเขียน
ค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน  
  13) หน้า 57 รายวิชา 2001 412 สัมมนาทางการออกแบบ  แก้ไขค าอธิบายภาษาอังกฤษ
ให้ตรงกับภาษาไทย 
  14) ทบทวนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกรายวิชาให้ถูกต้องตรงกัน 
  15) หน้า 58 2001 413 ศิลปนิพนธ์ วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนทั้ง 4 วิชา เติมค าน าหน้าค าว่า 
หรือ และค าอธิบายรายวิชา บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า การระบุ  
  16) หน้า 55 รายวิชา 2001 210 วัสดุเพื่อการออกแบบ ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที ่1 เพ่ิมข้อความเป็น เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน และเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของ  
แต่ละวัสดุ 
  17) หน้า 67 แก้ไขหัวข้อเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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  18) หน้า 96 ข้อ 5.2 ปรับรูปแบบการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานหรือ
งานวิจัย ให้สอดคล้องกับ Mapping 
  19) หน้า 96 ข้อ 5.1 บรรทัดที่ 3 แก้ไขข้อความค าว่า เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบ เป็น 
เพ่ือน ามาออกแบบ สร้างผลงาน และการน าเสนอผลงาน 
  20) หน้า 96 ข้อ 5.5.1 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความค าว่า หลักสูตรแต่งตั้ง เป็น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่งตั้ง 
 

หมวดที่ 5 
1)  หน้า 119 ข้อ 2 (2) เพ่ิมข้อความเป็น รายละเอียดของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

มคอ.4 และข้อ 2(3) เพ่ิมข้อความเป็น และรายงานผลการด าเนินงานของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.6 
  2)  หน้า 119 ปรับการเขียนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็น 
2 ระดับ คือ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา และการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร และปรับการเขียนสรุปผลการทวนสอบให้ชัดเจน 
  3)  หน้า 121 ข้อ 3.6 แก้ไขข้อความจาก นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชา เป็น 
นักศึกษาที่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชา 

หมวดที่ 6 
1)  หน้า 121 ข้อ 1 บรรทัดที่ 3 ตัดค าว่า ทราบ และตรวจสอบการเว้นวรรค 
2)  หน้า 121 ข้อ 2.4 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความค าว่า หลักสูตร เป็น อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมวดที่ 7 
1)  หน้า 121 ข้อ 1 ปรับรูปแบบการเขียนการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นมาตรฐาน 

เดียวกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
  2)  หน้า 123 ปรับรูปแบบการเขียนตัวบ่งชี้ผลกการด าเนินงาน ตามรูปแบบที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด และปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
(มคอ.1) 

หมวดที่ 8 
1)  หน้า 124 ข้อ 1.1(2) แก้ไขข้อความจาก ภายหลังการเข้ารับการอบรม เป็น ภายหลงั 

อาจารย์เข้ารับการอบรม และข้อ 5 บรรทัดที่ 2 เติมข้อความเป็น การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ 
  2)  หน้า 124 ข้อ 3(3.1) (3.2) ตัดค าน าหน้าค าว่า มี 
  3)  หน้า 125 ข้อ 4.4 ตรวจสอบการเว้นวรรค 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 -  ตรวจสอบการใช้ชื่อปริญญาและชื่อสังกัดคณะ สามารถเปิดชื่อหลักสูตรนี้ในคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ได้หรือไม่ 
วาระท่ี  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
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      4.2.1 การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
จ านวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 
 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 5)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้แก้ไขตารางสรุปคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 6)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 7)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 4.2.2 การปรับปรุงภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอน และการด าเนินการหลักสูตร 
ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

 คณะศิลปศาสตร์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
6/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2557  โดยขอปรับปรุงเนื้อหาในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ดังนี้ 
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 1)  หน้าที่ 1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 5 รูปแบบของหลักสูตร ข้อย่อย 5.2 ภาษาท่ีใช้จาก 
เดิม จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เป็น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 2)  หน้าที่ 8 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
ข้อ 2 การด าเนินการหลักสูตร ข้อย่อย 2.1 จากเดิม วัน-เวลาราชการ ภาคต้น ประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม  
ภาคปลายระหว่างเดือน พฤศจิกายน - มีนาคม เป็น ภาคการศึกษาต้น จัดการเรียนการสอนในช่วงเดือนสิงหาคม- 
ธันวาคม ภาคการศึกษาปลาย จัดการเรียนการสอนในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ในวันจันทร์-วันอาทิตย์  
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่ท างานประจ าเพ่ิมมากขึ้น 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
วาระท่ี  5  ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560  
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 
   รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560 เป็นวันที่ 10-11 
กุมภาพันธ์ 2560  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 
 
เวลา 17.00 น.  ปิดการประชุม 
 
 
 
 
 

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


