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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ครั้งที ่ 2/2560  ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 17.00 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. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์   ผู้ทรงคณุวุฒิ    กรรมการ 
 10. รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 12. ดร.สนธิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
                และเลขานุการ 
 14. นางภูษณิศา   นวลสกุล     หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
              ผู้ช่วยเลขานุการ 
 15. นางสาวทัชกานต์   โลมรัตน์                                    นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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กรรมการที่ไม่มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต    ติดราชการ (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560) 
2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ติดราชการ (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560) 
3. ดร.สนธิ คชวัฒน ์    ติดราชการ (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560) 
4. รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล  ติดราชการ (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

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 
 2. ดร.ค าล่า มุสิกา     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพันธ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. ดร.สุรสิทธิ์   สุทธิค าภา     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรญัญา  พิมพ์มงคล  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. ดร.ณัฐพล  ทองปลิว     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5. ดร.กติกา  สระมณีอินทร์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6. ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ดร.ณัฏฐ์   ดิษเจริญ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. ดร.สมปอง   เวฬวุนาธร    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ดร.ชัชวิน   นามมั่น     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 4. ดร.อนุสรณ์   บันเทิง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงกต   ศรีอุไร   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 6. ดร.วราวุฒ ิ  ผ้าเจริญ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา  รัตนพงศ์เลขา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  กันยาวุธ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  สนองราษฎร์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. นางสาวเบญจลักษณ์  แสงสุกวาว   นักวิชาการศึกษา 
 

การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา  รัตนพงศ์เลขา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  กันยาวุธ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  สนองราษฎร์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. นางสาวเบญจลักษณ์  แสงสุกวาว   นักวิชาการศึกษา 
 

การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. นายสัตวแพทย์ ดร.นนทกรร์  อุรโสภณ   ประธานหลักสูตร 
 2. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.มานัส  ลอศิริกุล   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล ชินชัง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ธีระพงษ์ธนากร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด  ประธานหลักสูตร 
 2. นางสาวฉัตรชยา  อ่อนอ าไพ    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. นายเรวัติ ชัยราช     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. นางสาวกฤษณา  ศิริพล    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม  ประธานหลักสูตร 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. นางสาวอริศรา  โสภาวงค์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ   คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
 2. ดร.อุทัย  อันพิมพ์     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 3. นายสุขวิทย์  โสภาพล     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 4. นางสาวศุภกัญญา  จันทรุกขา    ประธานหลักสูตร 
 5. นายฐิติ  ราศีกุล     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6. นางกัญญ์ณัชพร  ศรีสร้อย    นักวิชาการศึกษา 
 7. นางสาวเกศศิริ  บุปผาพันธ์    นักวิชาการศึกษา 
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ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารยื ดร.อุดม  ทิพราช   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ  หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 4. ดร.สุกัญญา  คลังสินศิริกุล    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  เกตุงาม   อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
 
เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
         -  การลาประชุมของกรรมการ  
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วยกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัย ได้ขอลาประชุมในการประชุมวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังนี้  
 ลาประชุมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 3 ท่าน 
  1)  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต 
  2)  รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ 
  3)  ดร.สนธิ คชวัฒน์ 
 ลาประชุมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 1 ท่าน คือ 
 - รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล 
    

  มติที่ประชุม รบัทราบ  
 

 1.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
  -  รายงานผลการก ากับติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 

  รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์   พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการ
ก ากับติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 90 หลักสูตร ประกอบด้วย  

 1)  ระดับปริญญาตรี จ านวน 49 หลักสูตร  
 2)  ระดับปริญญาโท จ านวน 29 หลักสูตร  
 3)  ระดับปริญญาเอก จ านวน 12 หลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 15 หลักสูตร มีการ

ปรับปรุงไปแล้ว จ านวน 12 หลักสูตร คงเหลือ 2 หลักสูตร ปิดหลักสูตร 1 หลักสูตร  
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 ในปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 55 หลักสูตร 

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว จ านวน 16 หลักสูตร อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 33 หลักสูตร 
และด าเนินการปิดหลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร จึงขอรายงานผลการก ากับติดตามหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

  มติที่ประชุม รับทราบ และให้แก้ไขข้อความหน้า 3 ข้อ 2.2 เป็น อยู่ระหว่างการด าเนินการ
เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1)  กรณีเสนอปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีชื่อสาขาวิชาเดียวกัน  ให้เสนอพิจารณาควบคูใ่นการ
ประชุมครั้งเดียวกัน  
 
 2)  ให้มหาวิทยาลัยทบทวนเรื่องการส่งเอกสารเข้าท่ีประชุม  โดยให้ส่งก่อนถึงก าหนดการประชุม 2 สัปดาห์ 
หรอืหากมีหลักสูตรใดมีความพร้อมหรือสมบูรณ์ก่อน ให้ด าเนินการจัดส่งเอกสารให้กรรมการพิจารณาก่อน 
 3)  ปรับรูปแบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ลงนาม
รับรองความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกหน้า 
  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งท่ี 1/2560 วันที่ 13-14 มกราคม 2560 
 

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และให้แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
  1)  ปรับการใช้ค าค าว่า เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ โดยระบุให้ชัดเจนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบใน
เรื่องใด 
  2)  หน้า 11 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความจาก ให้เหมือนกันทุกหลักสูตร แก้ไขเป็น ให้
เหมือนกับทุกหลักสูตร 

 
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 การปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  
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  มติที่ประชุม เห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่งให้ส านักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
  หมวดที่ 1 
  1)  หน้า 1 ข้อ 3 แก้ไขข้อความจาก เป็นรายวิชาเลือกเสรีส าหรับหลักสูตรระดับปริญญา 
ทุกสาขาวิชา แก้ไขเป็น เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  
  2)  หน้า 1 ข้อ 4.2 เพ่ิมชื่ออาจารย์พิเศษ ที่คณะเชิญมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษใน 
การบรรยายหรือฝึกปฏิบัติ 
 

หมวดที่ 2 
1)  หน้า 1 ข้อ 1 แก้ไขการล าดับตัวเลขให้ถูกต้อง 
2)  หน้า 1 ข้อ 2 แกไ้ขรูปแบบการเขียนเป็นข้อๆ และเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับเจตคติ 
 

หมวดที่ 3 
  - หน้า 2 ข้อ 1 ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องตามแผนการศึกษา และแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 3 จาก Performances of Isan ethnic groups แก้ไขเป็น 
Performances of ethnic groups in Isan 
 

หมวดที่ 4 
  - หน้า 4-5 ทักษะที่ 5 แก้ไขมาตรฐานผลกาเรียนรู้ข้อ 5.1 จากจุดด า แก้ไขเป็น จุดขาว และ
แก้ไขภาษาอังกฤษวิธีการสอนข้อ 3 จาก self แก้ไขเป็น Self 
 

หมวดที่ 5 
1)  หน้า 6-8 แก้ไขค าผิดจาก วิดีทัศน์ แก้ไขเป็น วีดิทัศน์ 
2)  หน้า 9 ข้อ 2 ปรับลดสัดส่วนของการประเมินสัปดาห์ที่ 7-9 จาก 30% แก้ไขเป็น 20% 
 

หมวดที่ 6 
  -  หน้า 9 เพ่ิมเอกสารต าราที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าให้มากกว่านี้ โดยตรวจสอบรายวิชา
เอกสารต าราจากส านักวิทยบริการ 
 

หมวดที่ 7 
1)  หน้า 10 ข้อ 4 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความจาก คณะกรรมการประเมินข้อสอบ แก้ไข 

เป็น คณะกรรมการทวนสอบ 
  2)  หน้า 10 ข้อ 5 เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับ มคอ.6 และ มคอ.7 
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 3.2  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  มติที่ประชุม  ขอถอนวาระการประชุมในครั้งถัดไป 
 
 3.3  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 
  มติที่ประชุม  เลื่อนการพิจารณาไปในครั้งถัดไป เนื่องจากต้องพิจารณาควบคู่กับหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1 การปรับปรุงหลักสูตร   
 4.1.1   การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร  ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  ก่อนน าเสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
 

หมวดที่ 1 
1)  หน้า 1 ข้อ 4  ระบุจ านวนหน่วยกิตรวมแต่ละแผนให้ชัดเจน 
2)  หน้า 2 ข้อ 6 แก้ไขข้อความจาก 2559 เป็น 2560 
3)  หน้า 2 ข้อ 7 แก้ไขข้อความจาก 2562 เป็น 2561 

  4)  หน้า 2 ข้อ 8 ปรับรูปแบบการเขียนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
ให้ชัดเจน และเพ่ิมข้อ 8.4 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

5)  หน้า 3 ข้อ 11 แก้ไขข้อความจาก Asean เป็น ASEAN 
 

หมวดที่ 2 
  1)  หน้า 6 ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความเป็น มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความเป็น เพ่ือใช้ในการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพของตนเองด้านวิชาการและการวิจัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศ 

2)  หน้า 6 ข้อ 1.3 (3) บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความจาก หรือท าการศึกษาค้นคว้าใน
ระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น หรือท าการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในระดับสูงขึ้น 
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3)  หน้า 7 ข้อ 1.4 (1.4.4) บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความจาก มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็น มีความรับผิดชอบ สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
4)  หน้า 7-10 ข้อ 2 ปรับรูปแบบการเขียนแผนพัฒนาปรับปรุงแต่ละด้าน โดยระบุชื่อ

แผนแต่ละด้านให้ชัดเจน ดังนี้ 
 4.1)  ข้อ 2.1.2 ปรับชื่อแผนเป็น แผนการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา  
 4.2)  ข้อ 2.1.3 ปรับชื่อแผนเป็น แผนการพัฒนาอาจารย์ใหม่ประจ าหลักสูตร ข้อ 

2.1.4 ปรับชื่อแผนเป็น แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
 4.3)  ข้อ 2.1.5 ปรับชื่อแผนเป็น แผนการพัฒนานักศึกษา  
 4.4)  ข้อ 2.1.6 ปรับชื่อแผนเป็น แผนการประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน 

(ผู้ใช้บัณฑิต)   
 4.5)  ข้อ 2.1.7 แผนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการด าเนินงานวิจัยและ

ตีพิมพ์เผยแพร่ และปรับกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้/หลักฐานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
 

หมวดที่ 3 
1)  หน้า 11 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ ก1 และ แบบ ก2  ข้อ 2 ตัดค าว่า แต้ม   
2)  หน้า 12 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ข้อ 1 ระบุปัญหาพ้ืนฐานความรู้ของ

นักศึกษาแรกเข้าให้ชัดเจน  
3)  หน้า 13 ข้อ 2.5 ระบุจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
4)  หน้า 15 ข้อ 3.1.1 (1) แก้ไขข้อความเป็น แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 
5)  หน้า 17 แผน ก แบบ ก1 ระบุหมายเหตุเพ่ิมเติมเป็น * นักศึกษาเรียนวิชาอ่ืน

เพ่ิมเติมตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต  
  6)  หน้า 18 รายวิชา 1115 821 เปลี่ยนชื่อวิชาจาก การผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็น เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพ่ิมหน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต 
  7)  หน้า 18 รายวิชา 1115 710 หลักการทางจุลชีววิทยาประยุกต์ ปรับชื่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  

  8)  หน้า 18 รายวิชา 1115 822 การใช้ประโยชน์จากของเสียโดยจุลินทรีย์ เพ่ิม 
หน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต 
  9)  หน้า 19 รายวิชา 1115 828 การพัฒนาธุรกิจบนฐานรากวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตัดค า
ว่า ราก แก้ไขค าศัพท์จาก Based แก้ไขเป็น based  และย้ายไปกลุ่มวิชาบังคับ   

  10) หน้า 19 ตัดรายวิชา 1115 890 การเตรียมวิทยานิพนธ์ต้นฉบับส าหรับการตีพิมพ์
งานวิจัย และสอดแทรกเนื้อหาค าอธิบายรายวิชารวมกับวิชาวิทยานิพนธ์ 
  11) จัดกลุ่มวิชาเลือกใหม่ให้ชัดเจน และปรับลดรายวิชาให้น้อยลง 
  12) หน้า 22 ใต้ตารางภาคการศึกษาปลายหมายเหตุ แก้ไขข้อความจาก นักศึกษาต้อง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เป็น นักศึกษาต้องเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
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  13) หน้า 25-27 รายวิชา 1115 701 สัมมนา 1 รายวิชา 1115 702 สัมมนา 2 รายวิชา 
1115 703 ชีววิทยาของเซลล์ขั้นสูง  และรายวิชา 1115 705 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตรวจสอบการ
ใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

14) หน้า 33 รายวิชา 1115 854 พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทยและอังกฤษให้ตรงกัน 
  15) หน้า 38 ปรับข้อความในตารางเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และหน้า 39 
ปรับข้อความในตารางเป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 

หมวดที่ 4 
1)  หน้า 49 ปรับรูปแบบการเขียนแยกอธิบายแต่ละแผนให้ชัดเจน และแก้ไขมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ Mapping 
  2)  หน้า 51 แก้ไขความข้อ 5.5.4 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความจาก ค่าเดินทางน าเสนอ
ผลงาน เป็น ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
  3)  หน้า 58 ตรวจสอบทุกรายวิชาใน Mapping ต้องมีจุดด าอย่างน้อย 3 ด้าน ในทักษะ
ที่ 1-3 
   

หมวดที่ 7 
1)  หน้า 63 ข้อ 1.5 ปรับรูปแบบการเขียนเป็นข้อๆ 
2)  หน้า 64 แก้ไขข้อความในตารางจาก ห้องอ่านหนังสือคณะ เป็น ห้องค้นคว้า 

ของคณะ 
3)  ฐานข้อมูล Internet จ านวน 17 ฐานข้อมูลมีอะไรบ้างระบุให้ชัดเจน 
4)  หน้า 68 ข้อ 5.3 ระบุค่าเป้าหมายปีที่ 2 เป็นต้น และนับรวมตัวบ่งชี้ให้ถูกต้อง 

  5)  หน้า 68 ข้อ 5.1 ระบุข้อความเพ่ิมเติมคือ ส าหรับแผน ก แบบ ก 1 มีการทวนสอบ
วิชาวิทยานิพนธ์ ทุกปีการศึกษา 

 6)  หน้า 68 ระบุข้อความเพ่ิมเติมใต้ตารางเป็น เกณฑ์การประเมินหลักสูตรได้มาตรฐาน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ 
มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ภาคผนวก 
1)  หนา้ 97 ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ณิชารัตน์  สวาสดิพันธ์ 
2)  ปรับรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงตามแบบ Vancouver style  
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 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
  คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร  ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  ก่อนน าเสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
  หมวดที่ 1 
  1)  หน้า 1 ข้อ 4 ระบุจ านวนหน่วยกิตรวมแต่ละแผนให้ชัดเจน 

2)  หน้า 2 ข้อ 7 แก้ไขข้อความจาก 2562 เป็น 2561 
3)  หน้า 2 ข้อ 8 เพ่ิมข้อ 8.9 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
4)  หน้า 3 ข้อ 11 เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
5)  หน้า 4 ข้อ 12.1 บรรทัดที่ 2 ตัดค าว่า และสังคมผู้สูงอายุ 
6)  หน้า 4 ข้อ 12.2 เพ่ิมความเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
 

หมวดที่ 2 
  1)  หน้า 5 ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 5 ปรับข้อความจาก เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เป็น เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ 
  2)  หน้า 5 ข้อ 1.3.5 เพ่ิมข้อความจาก มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ และวิชาชีพ 
เป็น มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ จรรยาบรรณทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
  3)  หน้า 6 ข้อ 2.1.1 ปรับกลยุทธ์ข้อ 1 เป็น การก ากับให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจ านวน และเพ่ิมการติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  4)  หน้า 6 ตัวบ่งชี้ข้อ 2 จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา ระบุ
จ านวนร้อยละให้ชัดเจน 
  5)  หน้า 6 ข้อ 2.1.4  ปรับข้อความจาก แผนพัฒนาการเขียนบทความวิชาการของ
นักศึกษา เป็น แผนพัฒนาการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยของนักศึกษา  และเพ่ิมแผนการปรับปรุงระบบ
และกลไกการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
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  หมวดที่ 3 
  1)  หน้า 8 ข้อ 2.3 แก้ไขข้อความเป็น ปัญหาพ้ืนฐานความรู้ด้านวิชาการและทักษะการ
วิจัย 

2)  หน้า 11 ปรับวิธีการเขียนโครงสร้างรายวิชาแต่ละแผนให้ชัดเจน 
  3)  หน้า 12 รายวิชา 1143 738 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย แก้ไข
ค าว่า Iechnology แก้ไขเป็น Technology 
  4)  หน้า 12 รายวิชา 1143 742 แก้ไขชื่อวิชาจาก การประมวลผลภาษาและค าพูด เป็น 
การประมวลผลค าพูดและภาษา 
  5)  หน้า 19 รายวิชา 1143 730 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 3 ตัดค าว่า กรณีศึกษาเกี่ยวกับ และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 3 ตัดค าว่า 
case studies of 

6)  หน้า 19 รายวิชา 1143 732 วิทยาการข้อมูล ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  
บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ บรรทัดที่ 3 ตัดค าว่า กรณีศึกษาเกี่ยวกับ และค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า Basic knowledge of บรรทัดที่ 3 ตัดค าว่า case studies of 
  7)  หน้า 22 รายวิชา 1143 740 เกมมิฟิเคชัน แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
บรรทัดที่ 4 ค าว่า implementing gamification เป็น Developing gamification 
  8)  หน้า 23 รายวิชา 1143 741 เทคโนโลยีระบบการจัดการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย บรรทัดที่ 4 ตัดค าว่า ตัวอย่างและ....  ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 4 ตัดค าว่า examples 
and 
  9)  หน้า 26 ปรับข้อความในตารางเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร   
  10)  หน้า 28 ปรับข้อความในตารางเป็น ผู้สอน พร้อมทั้งตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
  11) หน้า 40 ข้อ 5 ปรับรูปแบบการเขียนข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย/
วิทยานิพนธ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละแผนให้ชัดเจน และให้สอดคล้องกับ Mapping 

 

 หมวดที่ 4 
-  หน้า 42 ข้อ 2 ปรับรูปแบบการเขียนการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้ชัดเจน 
 

 หมวดที่ 5 
  -   หน้า 47 ข้อ 2 ปรับการเขียนกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
โดยเพิ่มระบบและกลไกระบบการทวนสอบให้ชัดเจน 

 หมวดที่ 7 
1)  หน้า 50 ข้อ 2.2 ตรวจสอบฐานข้อมูลวารสารภาษาอังกฤษกับส านักวิทยบริการ 

ให้ถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
2)  หน้า 54 ข้อ 5.1 แก้ไขเป็นร้อยละ 50 
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 3)  หน้า 54 ระบุข้อความเพ่ิมเติมใต้ตารางเป็น เกณฑ์การประเมินหลักสูตรได้มาตรฐาน 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ 
มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 
 4.1.3   การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
  หมวดที่ 1 

1)  หน้า 1 ข้อ 5.1 บรรทัดที่ 2 แก้ไขค าผิดจาก เกรฑ์ เป็น เกณฑ์ 
2)  หน้า 2 ข้อ 7 แก้ไขข้อความจาก 2562 เป็น 2561 
3)  หน้า 7 ข้อ 12.2 เพ่ิมความเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
 

หมวดที่ 2 
1)  หน้า 8 ข้อ 1.2 ปรับการเขียนปรัชญาหลักสูตรให้มีแตกต่างจากหลักสูตรระดับ 

ปริญญาเอก 
  2)  หน้า 9 ข้อ 1.3 เรียงล าดับหัวข้อใหม่ ดังนี้  
   -   ข้อ 1.3.1 คงเดิม 
   -   ข้อ 1.3.2 แก้ไขเป็น 1.3.3   
   -   ข้อ 1.3.3 แก้ไขเป็น 1.3.5   
   -   ข้อ 1.3.4 แก้ไขเป็น 1.3.2   
   -   ข้อ 1.3.5 แก้ไขเป็น 1.3.6 
   -   ข้อ 1.3.6 แก้ไขเป็น 1.3.4  

3)  หน้า 10 ข้อ 2 ปรับรูปแบบการเขียนแผนพัฒนาปรับปรุงแต่ละด้าน โดยระบุชื่อแผน
แต่ละด้านให้ชัดเจน ดังนี้ 

 3.1)  ข้อ 2.1.1 ปรับชื่อแผนเป็น แผนการกำกับมาตรฐานหลักสูตร และเพ่ิมกลยุทธ์
ข้อ 3 ก ากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และปรับข้อความตัว
บ่งชี้/หลักฐานข้อ 2 เป็น รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
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 3.2)  ข้อ 2.1.2 ปรับชื่อแผนเป็น แผนการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา  
 3.3)  ข้อ 2.1.3 ปรับชื่อแผนเป็น แผนการพัฒนาอาจารย์ใหม่ประจ าหลักสูตร  
 3.4)  ข้อ 2.1.4 ปรับชื่อแผนเป็น แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
 3.5)  ข้อ 2.1.5 ปรับชื่อแผนเป็น 1) แผนการปรับปรุงกระบวนการท าวิทยานิพนธ์  

2)  สนับสนุนให้อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์จัดท าแผนให้การปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3) ส่งเสริมให้มีการรายงานผล
ความก้าวหน้าด้วยวาจาต่ออาจารย์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งต่อคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 4.4)  ข้อ 2.1.6 ปรับชื่อแผนเป็น แผนพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต 
    

 หมวดที่ 3 
1)  หน้า 13 หน้า 12 แผน ก แบบ ก1 ข้อ 2.2(2) บรรทัดที่ 3 แก้ไขคะแนนเฉลี่ยสะสม 

จาก 3.00 เป็น 3.25  
 2)  หน้า 13 หน้า 12 แผน ก แบบ ก 2 ข้อ 2.2(2) บรรทัดที่ 3 เพ่ิมข้อความ มีคะแนน
เฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป กรณคีะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.5 ต้องมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี 

3)  หน้า 14 ข้อ 2.5 ระบุจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
  4)  หนา้ 18 แก้ไขข้อความหมายเหตุเป็น นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2  
อาจให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม โดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  5)  หนา้ 18 รายวิชา 1303 811 สัมมนา 3 และรายวิชา 1303 812 สัมมนา 4 แก้ไขชื่อ
เป็น สัมมนา 1 และสัมมนา 2  
  6)  หน้า 19 รายวิชา 1303 816 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบขั้นสูง แก้ไขชื่อ
วิชาเป็น วิศวกรรมการประปาขั้นสูงและการออกแบบ 
  7)  หน้า 19 รายวิชา 1303 817 วิศวกรรมการน้ าเสียและการออกแบบขั้นสูง แก้ไขชื่อ
วิชาเป็น วิศวกรรมการน้ าเสียขั้นสูงและการออกแบบ 

8)  หน้า 22 ภาคการศึกษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ให้ระบุ * ในรายวิชาที่ไม่นับ 
หน่วยกิต และอธิบายใต้ตารางเพ่ิมเติม 

9)  หน้า 29 รายวิชา 1303 803 ตัดค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า  
The 
  10) หน้า 29 รายวิชา 1303 805 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ ค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 4 ตัดค าว่า และ  
  11) หน้า 31-32 รายวิชา 1303 808 สัมมนา 1 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 3 
ตัดค าว่า หรือข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุม เพื่อนร่วมชั้น และผู้เชี่ยวชาญ  ส่วนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัด
ที่ 3 ตัดค าว่า from peers, classmates, and experts 
  12) หนา้ 39 ปรับข้อความในตารางเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และหน้า 44 
ปรับข้อความในตารางเป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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  13) หน้า 53 แยกการเขียนข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย/วิทยานิพนธ์ และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละแผนให้ชัดเจนโดยให้สอดคล้องกับ Mapping 

 หมวดที่ 5 
  1)  หน้า 64 ข้อ 2 (2.1) เพ่ิมข้อความ แต่งตั้งคณะกรรมการทบสอบระดับรายวิชาให้
ตามท่ีก าหนดใน มคอ.3 และข้อ 2.2 เพ่ิมข้อความ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหรือติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
  2)  หน้า 64 ข้อ 3.1 แผน ก แบบ ก 1 เพ่ิมผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง และข้อ 3.2 
แผน ก แบบ ก 2 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความจาก สถาบันอุดมศึกษา เป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  3)  หน้า 65 ข้อ 3.3 บรรทัดที่ 4 แก้ไขค าว่า สถาบันอุดมศึกษา แก้ไขเป็น มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
  หมวดที่ 7 
  1)  หน้า 66 ข้อ 1.1.1 และข้อ 1.1.2 แก้ไขข้อความจาก อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแก้ไขตัวเลขจาก 5 คน เป็น 4 คน  
  2)  หน้า 66 ข้อ 1.1.3 แก้ไขข้อความเป็น ก ากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม 
เพ่ือวางแผนก ากับและติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตร 
  3)  หน้า 66 ข้อ 1.1.4 แก้ไขข้อความเป็น การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ 
ด าเนินงานหลักสูตรให้มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง 
  4)  หน้า 67-68 ข้อ 1.4.2 ข้อ 1.4.3 ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.2 และข้อ 1.5.7 แกไ้ขข้อความ
จาก หลักสูตร เป็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  5)  หน้า 68 ข้อ 2.2 แก้ไขข้อความจาก ห้องสมุดคณะ เป็น ห้องค้นคว้าของคณะ 
  6)  หน้า 70 ข้อ 3.3 บรรทัดที่ 5 เพ่ิมเติมข้อความ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไมเ่กิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  7)  หน้า 73 ข้อ 5.2 เริ่มระบุค่าเป้าหมายปีที่ 2 เป็นต้นไป และเพ่ิมข้อความท้ายตาราง 
เป็น เกณฑ์การประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ มีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัว
บ่งชี้รวม 

   ภาคผนวก 
  - ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
 4.1.4   การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
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   มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

  หมวดที่ 1 
-  หน้า 2 ข้อ 7 แก้ไขข้อความจาก 2562 เป็น 2561 

  หมวดที่ 2 
 1)  หนา้ 8 ข้อ 1.1 เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม และการเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ 

  2)  หน้า 8 ข้อ 1.2 ปรับการเขียนปรัชญาหลักสูตรให้แตกต่างจากหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

 3)  หน้า 11-12 ข้อ 2 แผนการพัฒนา... 
 

  หมวดที่ 3 
 1)  หน้า 12 ข้อ 2.2(1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ1.1 ให้เพ่ิมคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็น 
3.25 กรณีต่ ากว่า 3.25 ต้องมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในการท าวิจัย 

 2)  หน้า 13 ข้อ 2.3(2) แก้ไขข้อความเป็น มีปัญหาพ้ืนฐานความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 3)  หน้า 13 ข้อ 2.5 ส าเร็จการศึกษาปี 2561 
 4)  หนา้ 16 รายวิชา 1303 901 สัมมนา 4 และรายวิชา 1303 902 สัมมนา 5 แก้ไขชื่อ
วิชาเป็น สัมมนา 1 สัมมนา 2 เพ่ิมรายวิชา 1303 903 สัมมนา 3 และแก้ไขรหัสวิชา ระเบียบวิจัย เป็น 1303 904 

 5)  หน้า 20 รายวิชา 1303 999 วิทยานิพนธ์ เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1 เป็น  
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม 
  6)  หน้า 21 ปรับข้อความในตารางเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และหน้า 23 
ปรับข้อความในตารางเป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  7)  หน้า 27 แยกการเขียนข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย/วิทยานิพนธ์ และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ชัดเจน โดยให้สอดคล้องกับ Mapping 

 8)  หน้า 28-29 ข้อ 5.5 แก้ไขข้อความจาก มหาบัณฑิต เป็น ดุษฎีบัณฑิต 
  หมวดที่ 5 

  1)  หน้า 37 ข้อ 3 แบบ 1.1 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความจาก สถาบันอุดมศึกษา เป็น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 2)  หน้า 37 ข้อ 3 เพ่ิมเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ 
  หมวดที่ 7 
  1)  หน้า 39 ข้อ 1.1.1 และข้อ 1.1.2 แก้ไขข้อความจาก อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแก้ไขตัวเลขจาก 5 คน เป็น 4 คน  
  2)  หน้า 39 ข้อ 1.1.3 แก้ไขข้อความเป็น ก ากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม 
เพ่ือวางแผนก ากับและติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตร 
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  3)  หน้า 40 ข้อ 1.1.4 แก้ไขข้อความเป็น การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ 
ด าเนินงานหลักสูตรให้มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง 
  4)  หน้า 40 ข้อ 1.4.2 ข้อ 1.4.3 ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.2 และข้อ 1.5.7 แก้ไขข้อความจาก 
หลักสูตร เป็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  5)  หน้า 41 ข้อ 2.2 แก้ไขข้อความจาก ห้องสมุดคณะ เป็น ห้องค้นคว้าของคณะ 
  6)  หน้า 43 ข้อ 3.3 บรรทัดที่ 5 เพ่ิมเติมข้อความ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  7)  หน้า 46 ข้อ 5.2 เริ่มระบุค่าเป้าหมายปีที่ 2 เป็นต้นไป และเพ่ิมข้อความท้ายตาราง 
เป็น เกณฑ์การประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ มีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ    
ตัวบ่งชี้รวม 

   ภาคผนวก 
  - ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 
 4.1.5  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
  - บทสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

1)  หน้า 1 ข้อ 1 เพ่ิมตารางการรับนักศึกษาแต่ละปีให้ชัดเจน  
2)  หน้า 1 ข้อ 2 ปรับรูปแบบการเขียนให้ชัดเจน 

  3)  หน้า 2 อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักศึกษาตกออกร้อยละเท่าไหร่ และให้มีการ
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการตกออกหรือพ้นสภาพ  

4)  ให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ที่หลักสูตรมีเหนือกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
 มคอ.2  
 หมวดที่ 1 
 1)  หน้า 4 ข้อ 11 เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับประชมคมอาเซียน 
 2)  หน้า 8 ข้อ 13 ตัดข้อ 13.3.1 และข้อ 13.3.2  
 3)  หน้า 5 ข้อ 12 เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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 หมวดที่ 2 
  1)  หน้า 9 ข้อ 1.3 ข้อ 1.3.5 แก้ไขข้อความจาก มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็น มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
  2)  หน้า 9 เพ่ิมข้อ 1.3.6 ตระหนักถึงความส าคัญของนวัตกรรมและการแปรรูปอาหารที่
มีคุณภาพต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
  3)  หน้า 10 ข้อ 2.1.1 ตัวบ่งชี้ข้อ 1 แก้ไขข้อความจาก รายงาน เป็น จ านวน 
  4)  หน้า 10 ข้อ 2.1.1 แก้ไขข้อความเป็น พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  5)  หน้า 11 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อ 2.1.2 กลยุทธ์ที่ 2 ตัวบ่งที่ 1 แก้ไขจ านวนร้อยละ
จาก ร้อยละ 80 เป็น ร้อยละ 100% 
  6)  หน้า 12 2.1(2) กลยุทธ์ข้อ 3 เพ่ิมเนื้อหาการศึกษาดูงานต่างประเทศและการฝึกงาน 
  7)  หน้า 12 ข้อ 2.1.3 เพ่ิมหัวข้อ สนับสนุนในอาจารย์ขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

 หมวดที่ 3 
  1)  หน้า 16 ข้อ 4 แก้ไขข้อความเป็น การปรับตัวที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา 
  2)  หน้า 16 ข้อ 5 แก้ไขข้อความเป็น การขาดเป้าหมาย/ขาดความมุ่งมั่น.... 
  3)  หน้า 17 ข้อ 2.6 ตรวจสอบงบประมาณให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
  4)  หน้า 19 เพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับบริหารการตลาด 
  5)  หน้า 24 รายวิชา 1205 312 เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการแปร
รูปอาหาร 
  6)  หน้า 24 รายวิชา 1205 413 เปลี่ยนชื่อเป็น นวัตกรรมและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร 
  7)  หน้า 25 รายวิชา 1205 491 สัมมนา ย้ายไปกลุ่มวิชาบังคับ 
  8)  หน้า 25 ตัดวิชา 1205 211 ย้ายมาอยู่ในกลุ่มวิชาชีพเลือก และปรับรหัสใหม่ โดยไม่
มีวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
  9)  หน้า 25 รายวิชา 1205 494 แก้ไขหน่วยกิตจาก 3(0-18-0) เป็น 3 หน่วยกิต 
12) หน้า 55 รายวิชา 1205 325 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร ปรับการเขียนค าอธิบายราวิชา ให้
สอดคล้องกับมคอ.4 
  10) หน้า 59 รายวิชา 1205 431 เทคโนโลยีผักและผลไม้ ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.3 
  11) หน้า 56 รายวิชา 1205 354 การเป็นผู้ประกอบการกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
อาหาร ปรับเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนเรียงล าดับให้เหมาะสม 
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  12) หน้า 57 รายวิชา 1205 413 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  
เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัยตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค และการสร้างนวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ 
  13) หน้า 62 รายวิชา 1205 481 อาหารโมเลกุลของอาหารไทย ปรับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย ให้สอดคล้องกับชื่อวิชา 
  14) ตรวจสอบแก้ไขการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้
ถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   
  15) หน้า 62 รายวิชา 1205 482 อาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับอาหารผู้สูงอายุ 
อาหารผู้ป่วย  
  16)  หน้า 63 รายวิชา 1205 483 การใช้ประโยชน์จากของเสียและวัสดุเศษเหลือ แก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ตรงกับอังกฤษ 
  17) หน้า 65 รายวิชา 1200 485 สหกิจศึกษา ค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า 
สหกิจศึกษา  และค าว่า ตามสาขาวิชาของนักศึกษา 
  18) หน้า 82 ข้อ 5.2 ปรับการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ Mapping 
 

 หมวดที่ 4 
 1)  หน้า 85 ปรับการเขียนกลยุทธ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2)  หน้า 89 ตรวจสอบข้อความในหัวข้อย่อยให้ตรงกับข้อความในตารางการพัฒนาผล 

การเรียนรู้ในแต่ละด้าน หน้า 85-88 
 หมวดที่ 5 

  -   หน้า 96 ข้อ 2.1 แก้ไขหัวข้อจาก การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในรายวิชา เป็น การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชา ข้อ 2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร เป็น การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร 
    
 

 หมวดที่ 7 
  1)  หน้า 98 แก้ไขเป็น ชี้แจง มคอ .2 และมอบหมายให้ด าเนินการตามแบบ มคอ3 และ 
มคอ.4  

 2)  หน้า 102 ข้อ 6.3 แก้ไขข้อความจาก ข้อมูลย้อนกลัย เป็น ข้อมูลป้อนกลับ 
  3)  หน้า 104 ระบุข้อความเพ่ิมเติมใต้ตารางเป็น เกณฑ์การประเมินหลักสูตรได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวน
ตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้รวมใน
แต่ละปี 

 หมวดที่ 8 
  -  หน้า 106 ข้อ 4 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความเป็น ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษา 
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ภาคผนวก 

  -  ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1)  ในการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ให้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้
นักศึกษาตกออกหรือพ้นสภาพ และการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน  
 2)  หมวดที่ 5 เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการเขียนให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  
      4.1.6  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 
  คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่งให้
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 

 หมวดที่ 1 
 1.  หน้า 2 ข้อ 6.1 แก้ไขข้อความจาก 2559 เป็น 2560 
 2.  หน้า 4 ข้อ 11 เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับประชมคมอาเซียน 

  3.  หน้า 7 ข้อ 13 ปรับรูปแบบการเขียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 หมวดที่ 2 
 1.  หน้า 8 ข้อ 1.2 ปรับการเขียนปรัชญาของหลักสูตรให้ชัดเจน 
 2.  หน้า 8 ข้อ 1.3 ตัดค าน าหน้าค าว่า สามารถ ออกท้ังหมด 
 3.  หน้า 10 ตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 แก้ไขข้อความจาก รายงาน เป็น จ านวน 

  4.  หน้า 10 ด้านการบริหารหลักสูตร หลักฐานข้อ 1.5 แก้ไขข้อความจาก อย่างน้อย 1 
หัวข้อร้อยละ 100 เป็น อย่างน้อย 1 หัวข้อทุกรายวิชา 
  5.  หน้า 10-14 ระบุแผนพัฒนาปรับปรุงให้ชัดเจน 
 

 หมวดที่ 3 
 1.  หน้า 15 ข้อ 2.2(1) ตัดข้อความ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  
 2.  หน้า 16 ข้อ 1.2 แก้ไขเป็นข้อ 6 หรือตัดออก 
 3.  หน้า 17-18 ทบทวนการเขียนงบประมาณให้ถูกต้อง 
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  4.  หน้า 24 ตัดรายวิชา 1204 323 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการประมง 1 และรายวิชา 
1204 324 หากต้องการให้นักศึกษาเรียนพ้ืนฐานวิชาคณิต สถิติสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์
จัดการเรียนการสอน หรือหากคณะเกษตรศาสตร์ต้องการจัดการเรียนการสอน ต้องใช้รหัสของคณะวิทยาศาสตร์  
  5.  หน้า 25 รายวิชา 1200 480  เตรียมสหกิจศึกษา ปรับรูปแบบการเขียนจาก 1  
(1-0-2) แก้ไขเป็น 1 หน่วยกิต 
  6.  หน้า 52 รายวิชา 1204 211 มีนวิทยา ค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า 
การศึกษา และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  7.  หน้า 57 รายวิชา 1204 356 โภชนศาสตร์สัตว์น้ าเบื้องต้น แก้ไขชื่อจาก Animanl 
เป็น Animal 
  8.  หน้า 59 รายวิชา 1204 414 ชีววิทยาประมง และรายวิชา 1204 415 ตรวจสอบ
ค าศัพท์ตามศัพท์ราชบัณฑิต และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  9.  หน้า 60 รายวิชา 1204 316 แพลงก์ตอนวิทยา และรายวิชา 1204 353 เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ตรวจสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
  10. หน้า 64 รายวิชา 1204 483 ปัญหาพิเศษทางการประมง ตัดชื่อวิชาภาษาอังกฤษค า
ว่า Science 
  11. หน้า 64 รายวิชา 1204 485 สหกิจศึกษา ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ตัดรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนวิชา 1200 301 และแก้ไขรหัสวิชาเตรียมสหกิจให้ถูกต้อง
  12. หน้า 75 ข้อ 4(1) รายวิชา 1204 201 บรรทัดที ่3 เพ่ิมข้อความเป็น สัตว์น้ าทั้งน้ า
จืดและน้ าเค็ม 
  13. หน้า 75 ข้อ 4.1 ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสหกิจและฝึกงานออกให้ชัดเจน 
และให้สอดคลัองกัน Mapping 

 

 หมวดที่ 5 
  -  หน้า 88 ข้อ 3 ตรวจสอบการเขียนเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาและการให้อนุปริญญา
ให้ชัดเจน  

 

 หมวดที่ 6 
 -  หน้า 89 ข้อ 1(1.7) แก้ไขข้อความเป็น ให้ทดลองสอนและมีการประเมินผลการสอน 

 

 หมวดที่ 7 
 1.  หน้า 91-93 แก้ไขข้อความค าว่า หลักสูตร แก้ไขเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 2.  หน้า 93 ข้อ 2.2 เพ่ิมตารางและระบุวันที่ได้ข้อมูล 
 3.  หน้า 97 ข้อ 2.1 ตัดข้อความในวงเล็บค าว่า ส าหรับหลักสูตรปริญญาในปีแรก 

  4.  หน้า 98 ข้อ 5.2 เริ่มค่าเป้าหมายปีที่ 2 และระบุข้อความเพ่ิมเติมใต้ตารางเป็น 
เกณฑ์การประเมินหลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ มีผลด าเนินการ
บรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม  
โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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 หมวดที่ 8 
- หน้า 99 ข้อ 1.2 ตัดข้อย่อยข้อที ่3 

 

 ภาคผนวก 
-  ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 
 

 4.1.7  การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  คณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร   
ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
  หมวดที่ 1 

 1.  หน้า 4 ข้อ 11 ตรวจสอบค าผิด และการเว้นวรรคให้อ่านแล้วเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
 2.  หน้า 6 ข้อ 13 ปรับรูปแบบการเขียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 หมวดที่ 2 
 1.  หน้า 8 ข้อ 1.1 ปรับรูปแบบการเขียน และการเรียงล าดับข้อย่อยให้ชัดเจน 
 2.  หน้า 8 ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 3 ตัดข้อความค าว่า ซึ่ง 

  3.  หน้า 9 ข้อ 1.3.1 เพ่ิมข้อความบรรทัดสุดท้ายเป็น ..เหมาะสมทั้งในด้าน
ผู้ประกอบการและการจัดทรัพยากรมนุษย์ 
  4.  หน้า 9 ข้อ 1.3.2 และข้อ 1.3.3  ตัดค าน าหน้าค าว่า สามารถ  
  5.  หน้า 10-11 ปรับรูปแบบการเขียนแผนพัฒนาปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน    
ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยระบุแผนพัฒนาให้ชัดเจนพร้อมทั้งปรับกลยุทธ์และตัวบ่งชี้/หลักฐานให้สอดคล้องกัน 

 หมวดที่ 3 
  1.  หน้า 20 ตัดรายวิชา 1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และรายวิชา 1704 120 
การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคมในบริบทนานาชาติ  
  2.  หน้า 20 รายวิชา 1700 200 สถิติธุรกิจ เปลี่ยนชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาไม่ให้มี
เนื้อหาเก่ียวกับวิชาสถิติของคณะวิทยาศาสตร์มากเกินไป  
  3.  หน้า 21 รายวิชา 1701 460 การบริหารโครงการ แก้ไขชื่อวิชาเป็น การจัดการ
โครงการ 
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  4.  หน้า 21 รายวิชา 1701 480 ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 1 ตัดท าว่า ทาง 
และปรับลดจ านวนชั่วโมงบรรยาย  
  5.  หน้า 21 รายวิชา 1701 481 สัมมนาการจัดการธุรกิจ แก้ไขหน่วยกิตจาก 3(2-2-5) 
เป็น 3(1-4-4) 

 6.  ตรวจสอบการเว้นวรรคในค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 
 7.  หน้า 58 รายวิชา 1701 220 ทฤษฎีองค์การ ตรวจสอบการใช้ค าศัพท์ค าว่า เบื้องต้น  

กับ Introduction  
  8.  หน้า 63 รายวิชา 1701 472 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ตรวจสอบ
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  9.  หน้า 66 รายวิชา 1701 490 การฝึกงาน แก้ไขชื่อวิชาเป็น การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
  10. หน้า 67 ปรับข้อความในตารางเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และหน้า 70  
ปรับข้อความในตารางเป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
  11. หน้า 80-81 ข้อ 4.1 และข้อ 5.2 ปรับการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับ Mapping 
  12. หน้า 80 ข้อ 5.1 บรรทัดที่ 4 แก้ไขข้อความเป็น ..โดยจัดให้มีกลุ่มนักศึกษาผู้ร่วม
วิจัย 5-10 คน 

 หมวดที่ 5 
  1.  หน้า 97 ข้อ 2 ปรับรูปแบบการเขียนกระบวนการทวนสอบ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  2.  หน้า 98 ข้อ 3.1.4 และข้อ 3.2.2 แก้ไขข้อความจาก เพ่ือรับปริญญา เป็น เพ่ือขอ
อนุมัติปริญญา 

 หมวดที่ 7 
 1.  หน้า 101 ข้อ 1.1.1 บรรทัดที่ 6 แก้ไขข้อความจาก ในการพิจารณาแต่งตั้ง เป็น 

 ในการขอพิจารณาแต่งตั้ง 
  2.  หน้า 104 ข้อ 2.2.2.2 ตัดเครื่องหมาย ,  
  3.  หน้า 106 แก้ไขค าว่า หลักสูตร/คณะ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  4.  หน้า 106 ข้อ 3.2.2.2 บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า ส าหรับทุกหลักสูตร 
  5.  หน้า 109 ข้อ 3.2.7 แก้ไขข้อความจาก ข้อร้องเรียนของนักศึกษา เป็น การอุทธรณ์
ร้องทุกข์ของนักศึกษา 
  6.  หน้า 124 ข้อ 1.5 เริ่มค่าเป้าหมายปีที่ 2 และระบุข้อความเพ่ิมเติมใต้ตารางเป็น 
เกณฑ์การประเมินหลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ มีผลด าเนินการ
บรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดย
พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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วาระท่ี  5   ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2560  
วันที่ 10-11 มีนาคม 2560 
 
 มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 10-11 มีนาคม 2560  
และให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการจัดส่งเอกสาร ก่อนการประชุม 2 อาทิตย์ (ก าหนดส่งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
เวลา 17.00 น.  ปิดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 .................................................... 

(นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


