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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที่  8/2560  วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. 
ณ  ห้องประชมุพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง 2 ชั้น 6  

อาคารสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร  
และห้องประชุมวารินชาํราบ ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

********************* 
 

กรรมการท่ีมาประชุม 
 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. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. ดร.สนธิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
             และเลขานุการ 
 10. นางภูษณิศา นวลสกุล     หัวหน้าสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
              ผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. นายวิชญ์ธวัช คําสุข                                     นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กรรมการท่ีไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจรญิใจ   ติดราชการ 
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม  ป่ินเจริญ  ติดราชการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 1. นางสาวทัชกานต์ โลมรัตน์    สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. นางอรอุมา หล่าบรรเทา     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 4. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
รายชื่อผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 1. รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ   คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
 2. นางกฤตยา อุทโธ     ประธานหลักสูตร 
 3. Mr.Achaleke Henry Fonji    อาจารย์ 
 4. Mr.Chenglong Zheng     อาจารย์ 
 5. นางกัญญณ์ชัพร  ศรีสร้อย             นักวิชาการศึกษา 
 6. นางสาวเกศศิริ บุบผาพันธ์    เจ้าหน้าที่งานวิชาการ 
 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสทิธ์ิ   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ นุตโร   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ กสิพร้อง       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 2. นางวิศรุตา  เฟอร์รารา     ประธานหลักสูตร 
 3. นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5. นางสาววนัสนันทน์ สุกทน    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

เริ่มการประชมุเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังน้ี  
 

ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 1.1  รายงานผลการกํากับติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการกํากับ
ติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 90 หลักสตูร ประกอบด้วย  

 1) ระดับปริญญาตรี จํานวน 49 หลักสูตร  
 2) ระดับปริญญาโท จํานวน 29 หลักสูตร  
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 3) ระดับปริญญาเอก จํานวน 12 หลักสูตร 
  มีหลักสูตรต้องดําเนินการปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 จาํนวนทั้งสิ้น 57 หลักสูตร ผ่าน

การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จาํนวน 46 หลกัสูตร อยู่ระหว่าง
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร จํานวน 3 หลักสูตร (รวมหลักสูตรที่จะพิจารณาในวันที่ 
26 มิถุนายน 2560 จํานวน 3 หลักสูตร และปิดหลักสูตรจํานวน 8 หลักสตูร โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม   
  มติที่ประชุม รบัทราบ   
 
ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
  2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 
 
  มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2560 วันที ่24-25 พฤษภาคม 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ดังน้ี 
  1) หน้า 19 บรรทัดที่ 19 แก้ไขข้อความจาก ...การปรับปรุงการปรับปรุงหลักสูตร     
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เป็น ...การปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 
  2) หน้า 23 บรรทัดที่ 5 แก้ไขข้อความจาก ...การปรับปรุงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต เป็น ...การปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 
  3) หน้า 23 บรรทัดที่ 13 แก้ไขข้อความจาก ...เห็นชอบการปรับปรุงการปรับปรุงหลักสตูร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เป็น ...เห็นชอบการปรับปรุงหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
  4) หน้า 27 บรรทัดที่ 7 แก้ไขข้อความจาก ...คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสตูร
ศิลปศาสตรบัณฑิต เป็น …คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรบัปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
       5) หน้า 27 บรรทัดที ่17 แก้ไขข้อความจาก ...คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็น …คณะบรหิารศาสตร์ เสนอขอการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   
ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง   
 -ไม่ม-ี 
 
ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่  4.1 การปรับปรุงหลักสูตร  
 4.1  การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560  
  คณะบริหารศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีครบรอบระยะการ
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ปรับปรุงหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรบัปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และให้คณบดีคณะบริหารศาสตร์พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของ
หลักสูตรให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อน
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
 
  หมวดที่ 1  
  1) หน้าปก บรรทัดที่ 7 เพ่ิมขอ้ความ ...คณะบริหารศาสตร์  
  2) หน้า 1 ข้อ 5.2 ตรวจสอบรูปแบบของหลักสูตรว่าเป็นหลักสูตรทางวิชาการหรือ
หลักสูตรก่ึงวิชาชีพ 
  3) หน้า 2 แก้ไขข้อความ จาก ...8.1.1 นักวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     
เป็น ...8.1.6 นักวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
  4) หน้า 2 เพ่ิมหัวข้อ 8.2.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
  5) หน้า 4 ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม
ที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทบทวนการใช้วรรค
ตอน 
  6) หน้า 5 ข้อ 12.1 บรรทัดที ่10 แก้ไขข้อความ จาก ...การคงภาษาที่สามที่เน้นในกลุ่ม 
CLMV เป็น ...การคงภาษาที่สามที่เน้นในกลุ่มประเทศ CLMV 
  7) หน้า 6 ข้อ 12.2 เพ่ิมข้อมลูเก่ียวกับพันธกิจของสถาบัน  
 
  หมวดที่ 2  
  1) หน้า 9 ข้อ 1.1 ความสําคัญของหลักสูตร แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 3 จาก ...เข้าสู่ระบบ
เศรษฐิกิจโลก เป็น ...เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลก  

    2) หน้า 9 ขอ้ 1.1 ความสาํคัญของหลักสูตร แก้ไขข้อความบรรทัดที ่8 ระบุคําแปลภาษา
ไทยของคําว่า Value-Based-Economy ด้วย 
  3) หน้า 19 ขอ้ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 2-3 จาก ...สามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาประเทศใหส้ามารถแข่งขนัได้ในเขตอีสานใต้ ภูมิภาคลุม่นํ้าโขงและประเทศอ่ืนๆ ใน
ประชาคมโลก เป็น ...สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและ
ประเทศอ่ืนๆ ในประชาคมโลก 
  4) หน้า 9 ข้อ 1.3.2 แก้ไขข้อความ จาก ...วิเคราะห์และเขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ
ระหว่างประเทศในระดับโลกและระดับท้องถิ่น ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและประเทศอ่ืนๆ ในประชาคมโลก เป็น สามารถ
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วิเคราะห์และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจระหว่างประเทศในระดับโลกและระดับท้องถิ่น ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและ
ประเทศอ่ืนๆ ในประชาคมโลก 
  5) หน้า 9 ข้อ 1.3.4 ปรับการเขียนใหม ่
  6) หน้า 11 ขอ้ 1.3.5 แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 2 จาก ...ข้อตกตงระหว่างประเทศ        
เป็น ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
   7) หน้า 12 ขอ้ 2.1.1 แผนการกํากับมาตรฐานหลักสูตร หัวข้อ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี แก้ไข
ข้อความ จาก ...2. ผลการประเมินหลักสูตรเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี เป็น ...2. ผลการประเมนิหลักสูตรไม่
น้อยกว่าระดับ 3 จากระดับ 5 
  8) หน้า 11 เพ่ิมข้อ 2.1.3 แผนการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวข้อ กลยุทธ์  
เพ่ิมข้อ 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมกีารสนับสนุนให้ขอตําแหน่งทางวิชาการ และปรับหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีให้ 
สอดคล้อง   
   9) หน้า 11 ขอ้ 2.1.4 แผนการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน หัวข้อหลักฐาน/ตัวบ่งช้ี ข้อ 3 
แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 1 ผลงานต่อคน เป็น ...อาจารย์มีผลงาน
ทางวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ผลงานต่อคน 
           10) หน้า 12 ข้อ 2.1.5 แผนการพัฒนานักศึกษา หัวข้อหลักฐาน/ตัวบ่งช้ี ข้อ 3 แก้ไข
ข้อความ จาก ...นักศึกษาทุกคนได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งตลอดหลักสูตร เป็น ...นักศึกษาทุกคน
ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างน้อย 1 ครั้งตลอดหลักสูตร   
   
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 13 ขอ้ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ให้ยุบรวมข้อความ เป็น การจัดเตรียม
ความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์โดยมหาวิทยาลัยและคณะบริหารศาสตร์ และปรับกลยุทธ์ในการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาให้สอดคล้อง  
  2) หน้า 14 ขอ้ 2.5 ระบุแผนการรับนักศึกษาให้ตรงกับแผนที่เสนอมหาวิทยาลัย 
  3) หน้า 21 รายวิชา 1708 100 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ทบทวนเปลี่ยนเป็นรายวิชา 
เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค 
  4) หน้า 21 รายวิชา 1700 203 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 2 เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา เป็น 1700 203 สถติิเพ่ือการวิจัยเพ่ือการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  
  5) หน้า 21 รายวิชา 1704 100 ทักษะการศึกษา ตัดออก  
  6) หน้า 21 ขอ้ 2.2 เพ่ิมรายวิชา สัมมนา  
  7) หน้า 22 ขอ้ 2.2 ย้ายรายวิชา 1704 400 การค้นคว้าอิสระ จากกลุ่มวิชาชีพเลือกมา
เป็นกลุ่มวิชาชีพบังคับ 
  8) หน้า 22 ขอ้ 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ปรับการเขียนคําอธิบายให้ชัดเจน 
  9) หน้า 25 ขอ้ 3.1.5 แผนการศึกษา ปรับให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสตูรที่ปรับใหม่ 
  10) หน้า 53 รายวิชา 1704 422 การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ แก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  
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  11) หน้า 54 รายวิชา 1704 460 ภาษีอากรในประเทศไทยและระหว่างประเทศ แก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 4-6 จาก ...หัวข้อศึกษาพิเศษ ที่มาและศัพท์เฉพาะทางกฎหมายภาษีอากร
ระหว่างประเทศ  การเก็บภาษีซ้อนและการจัดการการเก็บภาษีซ้อน มาตรการพิเศษและอ่ืนๆ เป็น ...ศัพท์เฉพาะทาง
กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ  การเก็บภาษีซ้อนและการจัดการการเก็บภาษีซ้อน มาตรการพิเศษ เปรียบเทียบ
หลักการภาษีอากรในประเทศไทยและระหว่างประเทศ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถกูต้อง 
  12) หน้า 56 รายวิชา 2117 201 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชีย แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที ่3 จาก ...การดําเนินธุรกิจในปริบทของการรวมตัวกันของ
ประชาคมอาเซียน เป็น ...การดําเนินธุรกิจในบริบทของประชาคมอาเซียน และแก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้อง 
  13) หน้า 58 รายวิชา 1704 324 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ แก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2-3 จาก ...สิ่งแวดล้อมทางกฎหมาย การวิเคราะห์และออกแบบงาน           
การวางแผนและการรับสมัครบุคลากร การคัดเลือกและการวางตําแหน่ง เป็น ...กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ       
การวิเคราะห์และออกแบบงาน การวางแผนและการรับสมคัรบุคลากร การคัดเลือกและการวางตําแหน่งบุคลากร 
และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
  14) หน้า 60 รายวิชา 1704 372 การจัดการการนําเข้าและส่งออก แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...หลักเกณฑ์การนําเข้าและส่งออก แนวทางปฏิบัติและเอกสาร เป็น ...หลักเกณฑ์
แนวทางปฏิบัติการนําเข้าและส่งออก และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  15) หน้า 61 รายวิชา 1706 316  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับธุรกิจ
ดิจิทัล และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง   
  16) หน้า 62 รายวิชา 1704 474 การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2-3 จาก ...ระบบการกระจายทรัพยากรขององค์กรที่สรรหาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของ
องค์กรและการกระจายสินคา้แบบเทียบท่าข้าม เป็น ...ระบบการกระจายทรัพยากรขององค์กรและการกระจายสินค้า
แบบเทียบท่าขา้ม และแก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง   
  17) หน้า 62 รายวิชา 1704 475 การจัดการบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับ
การจัดการบรรจุภัณฑ์ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง   
  18) หน้า 63 รายวิชา 1702 351 การตลาดระหว่างประเทศ แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 4 จาก ...การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเก่ียวกับการดําเนินงานการตลาดระหว่างประเทศ            
เป็น ...การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การดําเนินงานการตลาดระหว่างประเทศ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้อง   
  19) หน้า 63 รายวิชา 1704 220 พฤติกรรมผู้บริโภคนานาชาติ แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก ...ความแตกต่างของมูลค่าการแข่งขันในเอเชียตะวันตก ประชากรโลก เป็น ...ความ
แตกต่างของมูลค่าการแข่งขนัในพฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขันในประชากรโลก และแก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง   
  20) หน้า 64 รายวิชา 1704 323 การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...แนวความคิดการให้บริการ ธรรมชาติของการบริการระหว่างประเทศและการ
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จัดการบริการระหว่างประเทศ  เป็น ...ธรรมชาติของการบริการระหว่างประเทศและการจัดการบริการระหว่าง
ประเทศ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง      
  21) หน้า 65 รายวิชา 1704 341 การบริหารการลงทุนระหว่างประเทศ แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
  22) หน้า 65 รายวิชา 1704 380 การจัดการความรู้และนวัตกรรม แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  
    23) หน้า 66 รายวิชา 1704 400 การค้นคว้าอิสระ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1-2 จาก ...การนิยามปัญหากรอบแนวคิด  การทบทวนวรรณกรรม  วิธีการวิจัย  การออกแบบสอบถาม        
การวิเคราะห์ข้อมูล  ผลและการอภิปราย  บทนําและกิติกรรมประกาศ  อุปกรณ์และวิธีการ  เป็น ...นิยามปัญหา
กรอบแนวคิด  การทบทวนวรรณกรรม  วิธีการวิจัย  การออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล  ผลและการอภิปราย  
บทนําและกิตติกรรมประกาศ  อุปกรณ์และวิธีการศึกษาวิจัย และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง   
   24) หน้า 71 รายวิชา 1704 391 การฝึกประสบการณ์ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
จาก ...การฝึกปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการ ในองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานภาครัฐ ให้มีจํานวนเวลาในการ
ฝึกงานไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษาและจะต้องบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 40 ช่ัวโมง เพ่ือปลูกฝังจิต
สาธารณะแก่นักศึกษา โดยการประเมินผลจะเป็นระบบ ผ่าน/ไม่ผ่าน (S/U)  เป็น ...การฝึกปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ในองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานภาครัฐ ให้มีจํานวนเวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่าหน่ึง
ภาคการศึกษา โดยการประเมินผลจะเป็นระบบ ผ่าน/ไม่ผ่าน (S/U) และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง   
   25) หน้า 72 ขอ้ 3.2.1 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
   26) หน้า 78 นายจิรานุวัฒน์ ธัญญะเจรญิ ระบุหน่วยงานต้นสังกัดให้ชัดเจน  
   27) หน้า 79 ขอ้ 5.1 ปรับการเขียนคําอธิบายโดยย่อ 
   28) หน้า 80 ขอ้ 5.5.1 แก้ไขข้อความจาก ...อาจารย์ประจําวิชาให้คําที่ปรึกษา           
เป็น ...อาจารย์ให้คําที่ปรึกษา 
   29) หน้า 81 ขอ้ 5.5.4 แก้ไขข้อความจาก ...อาจารย์ประจําวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่ง
อํานวยความสะดวก เป็น ...อาจารย์ผู้ประสานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวก 
   
  หมวดที่ 4 
    - หน้า 91 ปรบัใช้ความรับผิดชอบหลัก ในรายวิชา 1704 422 การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 1704 410 แนวทางปฏิบัติทางการค้าของกลุ่มประเทศต่างๆ 1704 400 การค้นคว้าอิสระ 1704 
411 การจัดการธุรกิจในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และ1704 391 การฝึกประสบการณ์  
  
  หมวดที่ 5 
  - หน้า 94 ข้อ 2.2.1 บรรทัดที่ 2 ตัดคําว่าประธานหลักสูตร 
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  หมวดที่ 6 
  - หน้า 96 ข้อ 1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับ มคอ.2-มคอ.7 
 
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 100 ขอ้ 3.2 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 1 จาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ผู้สอน เป็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 
  2) หน้า 103 ขอ้ 4. แก้ไขข้อความ จาก อาจารย์ เป็น อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และเพ่ิมตัวบ่งช้ีและเป้าหมายข้อ 4.3 
       

 4.2 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกิส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ให้คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนส่งให้สาํนักงานพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดการแก้ไขดังน้ี  

  หมวดที่ 1 
  1) หน้าปก บรรทัดที่ 1 เพ่ิมขอ้ความ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program 
Specification) 
  2) หน้า 3 ข้อ 11.1 เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับ ไทยแลนด์ 4.0   
  3) หน้า 5 ข้อ 12.2 บรรทัดที ่2 แก้ไขข้อความจาก ...เป็นหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพันธกิจเป็น ...8.6 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพันธกิจข้อที่ 1 
  4) หน้า 6 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 1 แก้ไขขอ้ความ จาก ...การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์               
เป็น ...การผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์   
  5) หน้า 6 ข้อ 13.1 แก้ไขข้อความ จาก ...มี เป็น ...ไม่มี    
  6) หน้า 6 ข้อ 13.3 แก้ไขข้อความจาก ...ใช้กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น ...โดยกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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  หมวดที่ 2 
  1) หน้า 6 ข้อ 1.1 ความสําคัญของหลักสูตร เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับไทยแลนด์ 4.0 เน้นการ
สร้างนักวิจัยด้านฟิสิกส์ และปรับการเขียนให้ครอบคลุมมากขึ้น 
  2) หน้า 6 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0 และปรับการ
เขียนให้ครอบคลุมมากขึ้น 
  3) หน้า 7 ข้อ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับการสร้างนักวิจัยที่สามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ และปรบัการเขียนใหค้รอบคลุมมากขึ้น  
   4) หน้า 7 ข้อ 2.1.1 แผนพัฒนาระบบและกลไกในการบรหิารหลักสูตร หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ 
แก้ไขข้อความ จาก 2) มีระบบและกลไกการเทียบหลักสูตรน้ีกับหลักสูตรของสถาบันอ่ืน เป็น สนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน ควบคมุ กํากับ และติดตามการดําเนินการหลักสูตร และปรับการ
เขียนตัวบ่งช้ี/หลักฐานให้สอดคล้อง  
   
    5) หน้า 7 ข้อ 2.1.2 แผนพัฒนาการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน หัวข้อ 2.3 ตัว
บ่งช้ี/หลักฐาน แก้ไขข้อความ จาก ...1) มีตําราหรือฐานข้อมูลเพ่ิมมีตําราเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 10 เล่ม เป็น ...1) มีตํารา
วารสารหรือฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 10 เล่ม 
   6) หน้า 8 ข้อ 2.1.5 แผนพัฒนาด้านการสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา หัวข้อ 
2.2 กลยุทธ์ แก้ไขข้อความ จาก ...1) ส่งเสริม สนับสนุนส่งเสริมให้อบรมทักษะภาษาอังกฤษในทางวิชาการและการ
ทํางานให้นักศึกษา เป็น ... 1) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และปรับการเขียน
ตัวบ่งช้ี/หลักฐานให้สอดคล้อง 
    7) หน้า 8 ข้อ 2.1.6 แผนประเมินด้านความต้องการของตลาดแรงงานหรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ แก้ไขขอ้ความ จาก ...1) มีระบบและกลไกการประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต
ภายใน 5 ปี 2) มีระบบและกลไกการสํารวจความต้องการ/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต เป็น          
...1) มีระบบและกลไกการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 2) มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ได้ดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์ และปรับการเขียนตัวบ่งช้ี/หลักฐานให้สอดคล้อง     
    
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 10 แบบ 2.2 ข้อ 1 บรรทัดที่ 2-3 แก้ไขข้อความ จาก ...หรือมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิจัยระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง เป็น ...หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 
  2) หน้า 11 ขอ้ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ข้อ 4) ขาดทักษะภาษาอังกฤษ ปรับการ
เขียนหัวข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษา 
  3) หน้า 11 ขอ้ 2.5 แผนการรับนักศึกษา ปรับการเขียนตามผลการสํารวจความต้องการ
ของผู้เรียน 
  4) หน้า 12 ขอ้ 2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร ปรับการเขียนความคุ้มทุนตาม
แผนการรับ  
  5) หน้า 14 ขอ้ 3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ตัดออก   
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  6) หน้า 14 รายวิชา 1131 893 สัมมนา 3 แก้ไขช่ือรายวิชา เป็น ...1131 893 สัมมนา 1  
  7) หน้า 14 รายวิชา 1131 894 สัมมนา 4 แก้ไขช่ือรายวิชา เป็น ...1131 893 สัมมนา 2  
  8) หน้า 14 รายวิชา 1131 895 สัมมนา 5 แก้ไขช่ือรายวิชา เป็น ...1131 893 สัมมนา 3  
  9) หน้า 15 รายวิชา 1131 896 สัมมนา 6 แก้ไขช่ือรายวิชา เป็น ...1131 893 สัมมนา 4 
  10) หน้า 15 แบบ 2.1 ข้อ 1.1 กลุม่วิชาบังคับ ควรลดจํานวนหน่วยกิตโดยใส่หมายเหตุ
เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิต   
  11) หน้า 16 ขอ้ 1.2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน เปลี่ยนช่ือ เป็น 1.2.1 กลุม่วิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
     12) หน้า 17 รายวิชา 1131 802 วิธีทางคณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์ขั้นสูง เปลี่ยนช่ือ                    
เป็น ...1131 802 วิธีทางคณติศาสตร์ขั้นสูงสําหรับฟิสิกส ์ 
     13) หน้า 18 รายวิชา 1131 765 อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมได้ พิจารณาเปลี่ยนช่ือรายวิชา  
  14) หน้า 29 รายวิชา 1131 893 สมัมนา 3 เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับการนําเสนอเค้าโครงวิจัย 
และปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้กระชับ  
  15) หน้า 29 รายวิชา 1131 894 สมัมนา 4 ตัดข้อความบรรทัดที่ 1 ต่อเน่ืองจากสัมนา 3  
การค้นคว้า และปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้กระชับ 
  16) หน้า 29 รายวิชา 1131 895 สมัมนา 5 ตัดข้อความบรรทัดที่ 1 ต่อเน่ืองจากสัมนา 4  
การค้นคว้า และปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้กระชับ 
  17) หน้า 30 รายวิชา 1131 896 สมัมนา 6 ตัดข้อความบรรทัดที่ 1 ต่อเน่ืองจากสัมนา 5 
การค้นคว้า  
  18) หน้า 31 รายวิชา 1131 802 วิธีทางคณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์ขั้นสูง แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาบรรทัดที่ 3 จาก ...การประยุกต์ในฟิสิกส์คลาสสิกส์และฟิสิกส์ยุคใหม่ เป็น ...ฟิสิกส์คลาสสิกส์และฟิสิกส์ยุค
ใหม่ และปรับการเขียนคําอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
     19) หน้า 33 รายวิชา 1131 814 พลวัตศาสตร์แบบไม่เชิงเส้นและอลวน แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาบรรทัดที่ 3 จาก ...การประยุกต์ เป็น ...การประยุกต์ในวิชาฟิสิกส์ 
  20) หน้า 34 รายวิชา 1131 824 ฟิสิกส์ของสารก่ึงตัวนําขั้นสูง แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
บรรทัดที่ 3 จาก ...การประยุกต์ เป็น ...การประยุกต์ในวิชาฟิสิกส์ 
  21) หน้า 37 รายวิชา 1131 851 หัวข้อคัดสรรทางวัสดุเชิงฟิสิกส์ 1 ปรบัการเขียน
คําอธิบายรายวิชาตามรูปแบบมหาวิทยาลัย 
  22) หน้า 38 รายวิชา 1131 852 หัวข้อคัดสรรทางวัสดุเชิงฟิสิกส์ 2 ปรบัการเขียน
คําอธิบายรายวิชาตามรูปแบบมหาวิทยาลัยปรับการเขียนตามรูปแบบมหาวิทยาลัย 
  23) หน้า 39 รายวิชา 1131 868 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1 ปรับการเขยีน
คําอธิบายรายวิชาตามรูปแบบมหาวิทยาลัยปรับการเขียนตามรูปแบบมหาวิทยาลัย  
  24) หน้า 40 รายวิชา 1131 869 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 2 ปรับการเขยีน
คําอธิบายรายวิชาตามรูปแบบมหาวิทยาลัยปรับการเขียนตามรูปแบบมหาวิทยาลัย 
  25) หน้า 40 รายวิชา 1131 861 หัวข้อคัดสรรทางพลังงานทดแทน 1 ปรับการเขียน
คําอธิบายรายวิชาตามรูปแบบมหาวิทยาลัยปรับการเขียนตามรูปแบบมหาวิทยาลัย  
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  26) หน้า 40 รายวิชา 1131 862 หัวข้อคัดสรรทางพลังงานทดแทน 2 ปรับการเขียน 
คําอธิบายรายวิชาตามรูปแบบมหาวิทยาลัยปรับการเขียนตามรูปแบบมหาวิทยาลัย 
  27) หน้า 43 รายวิชา 1131 897 วิทยานิพนธ์ และรายวิชา 1131 898 วิทยานิพนธ์     
ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้ต่างกัน 
  28) หน้า 44 รายวิชา 1131 899 วิทยานิพนธ์ และรายวิชา 1131 900 วิทยานิพนธ์     
ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้ต่างกัน 
  29) หน้า 49 ขอ้ 5.1 คําอธิบายโดยย่อ เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับการสอบ qualifying exam    
  30) หน้า 49 ขอ้ 2.1.1 ปรับการเขียนโดยให้ตรวจสอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   
  31) หน้า 52 ขาดข้อมูลข้อ 5.3 ช่วงเวลา   
  32) หน้า 52 ขอ้ 5.5.4 แก้ไขข้อความ จาก ...คณะวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุนค่าวัสดุ 
ค่าสารเคมี ค่าเดินทาง นําเสนอผลงานการนําเสนอผลงานสําหรับนักศกึษาในหลักสูตร เป็น ...คณะวิทยาศาสตร์ให้
การสนับสนุนค่าวัสดุ ค่าสารเคมี ค่าเดินทางการนําเสนอผลงานสําหรับนักศึกษาในหลักสูตร 
  33) หน้า 52 ขอ้ 5.6.4 แก้ไขข้อความ จาก ...มีการประเมินผลจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ เป็น ...มีการประเมินผลจากการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  
 
  หมวดที่ 4 
  1) หน้า 54 ขอ้ 2 การพัฒนาผลการเรียนรูแ้ต่ละด้าน ปรับการเขียนใหก้ระชับและให้เป็น
ระดับบัณฑิตศึกษาตาม สกอ. 
  2) หน้า 59 ไมม่ีหัวข้อ แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสูร่ายวิชา  
   
  หมวดที่ 5 
  1) หน้า 62 ขอ้ 2. แก้ไขข้อความ จาก ...กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของ
นักศึกษา เป็น กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  2) หน้า 62 ขอ้ (1) บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความ จาก ...ใหแ้ต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักศึกษา เป็น ...คณะวิทยาศาสตร์แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
  3) หน้า 62 ขอ้ (2) แก้ไขข้อความ จาก ...การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ระดับ
รายวิชาต้องทวนสอบอย่างน้อยหน่ึงครั้งในแต่ละปีการศึกษา และมจีํานวนรายวิชาที่ทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาและให้รายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการประจําคณะและ
มหาวิทยาลัย เป็น ...การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรูร้ะดับรายวิชาต้องทวนสอบอย่างน้อยหน่ึงครั้งในแต่ละปี
การศึกษา และมีจํานวนรายวิชาที่ทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
   4) หน้า 62 ขอ้ (5) แก้ไขข้อความ จาก ...ดําเนินการทวนสอบ และรายงานใน มคอ. 5-6 
เป็น ...ดําเนินการทวนสอบ และรายงานใน มคอ. 5  
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  5) หน้า 62 ขอ้ (5) แก้ไขข้อความ จาก ...นําผลการทวนสอบไปพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
ต่อไป เป็น ...นําผลการทวนสอบไปพัฒนาปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษาต่อไป 
   
  หมวดที่ 6 
  1) หน้า 64 ขอ้ 1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับ มคอ.2-มคอ.7 
  2) หน้า 64 เพ่ิมข้อ 1.6 ในกรณีเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ใหแ้นะนําบทบาทของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 66 ขอ้ 1.3 นักศึกษา เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับการให้คําแนะนํา ติดตาม               
การดําเนินการวิทยานพินธ์อย่างใกล้ชิด   
  2) หน้า 66 ขอ้ 1.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน แก้ไขข้อความบรรทัด
ที่ 1 จาก ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับภาควิชาจัดประชุม เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรร่วมกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและภาควิชาจัดประชุม 
  3) หน้า 66 ขอ้ 1.5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน แก้ไขข้อความ  
ข้อ 2 บรรทัดที่ 3 จาก ...เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ เป็น ...เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
  4) หน้า 68 ขอ้ 2.3 แก้ไขขอ้ความ จาก มเีรียนซึ่งประกอบไปด้วยห้องบรรยายและ
ห้องปฏิบัติการท้ังสําหรับนักศกึษาในภาควิชาและรายวิชาบริการและห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ เป็น …มีห้องเรียนซึง่ประกอบไปด้วยห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการทั้งสําหรับนักศึกษาในภาควิชาและ
รายวิชาบริการและห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านภายใต้การดูแลของอาจารย์  
  5) หน้า 69 ขอ้ 6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 2 จาก ...โดยหลักสูตรจะมกีารสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็น ...โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  6) หน้า 70 ตัดข้อ 2.2   
  7) หน้า 70 ขอ้ 3.2 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 2 จาก ...มีการควบคุมการดูแล การให้
คําปรึกษาวิชาการ การทํา วิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา เป็น ...มีการควบคุมการดูแล การให้
คําปรึกษาวิชาการ การทํา วิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยแก่นักศกึษาเป็นระยะๆ 
  8) หน้า 71 ขอ้ 5.1 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 3 จาก ...อย่างน้อยร้อยละ 25 เป็น ...อย่าง
น้อยร้อยละ 35  
   
  ภาคผนวก 
  - ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนขาดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินาถ หนูทองแก้ว และให้เขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบ 
Vancouver   
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 4.3   การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร         
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560     
  คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและ
การสื่อสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี  

 
  หมวดที่ 1 
  1) หน้า 1 ข้อ 5.4 แก้ไขข้อความ จาก ...การรับเข้าศึกษาเข้าศึกษาในหลกัสูตร เป็น      
การรับเข้าศึกษา 
  2)  หน้า 5 ข้อ 1 แก้ไขข้อความ จาก ...ดําลงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง เป็น ดํารงชีวิต
บนพ้ืนฐานความพอเพียง  
  หมวดที่ 2 
  1) หน้า 9 ข้อ 2.1.1 แผนการบริหารหลักสูตร หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ แก้ไขดังน้ี 
   1) ข้อ 1 แก้ไขข้อความ จาก ...ส่งเสริมและกํากับดูแลจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เป็น ...ส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณสมบัติและจํานวนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  
   2) ข้อ 2 แก้ไขข้อความ จาก ...ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือวางแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคณุภาพ 
เป็น ...กํากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน กํากับ ติดตามการดําเนินงานหลักสูตร  
   3) เพ่ิมข้อ 3 กํากับให้มีการประเมินหลักสูตรภายในระยะเวลา 5 ปี 
  2) หน้า 10 ขอ้ 2.1.1 แผนการบริหารหลักสูตร หัวข้อ 2.3 ตัวบ่งช้ี/หลักฐาน ข้อ 3 แก้ไข
ข้อความ จาก ...มคอ. 2 , สมอ.08, มคอ.3 เป็น มคอ.2 – มคอ.7 และ สมอ.08 
  3) หน้า 10 ขอ้ 2.1.2 แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์           
เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับแผนการเพ่ิมจํานวนอาจารย์ 
  4) หน้า 11 ข้อ 2.1.3 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อ 2.2        
กลยุทธ์ เพ่ิมขอ้ 3. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในกลุ่มบุคลากรทั้งในและต่างคณะ 
    5) หน้า 11 ขอ้ 2.1.4 แผนการสนับสนุน สง่เสริม และพัฒนานักศึกษา หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ 
แก้ไขข้อความข้อ 1. จาก ...สร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สร้างระบบและกลไกการให้คําปรึกษาในด้านต่างๆท้ังการเรียน
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และเร่ืองส่วนตัวแก่นักศึกษา เป็น ...ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สร้างระบบและกลไกการให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ
ทั้งการเรียนและเร่ืองส่วนตัวแก่นักศึกษา  
  6) หน้า 11 ขอ้ 2.1.4 แผนการสนับสนุน สง่เสริม และพัฒนานักศึกษา หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ 
แก้ไขข้อความข้อ 2. จาก ...ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความเช่ียวชาญในภาษาญี่ปุ่น โดย
กิจกรรมเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test-JLPT) เป็น ...ส่งเสริมให้
นักศึกษามีความพร้อมในการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยกิจกรรมเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 
(Japanese Language Proficiency Test-JLPT)  
    7) หน้า 11 ขอ้ 2.1.4 แผนการสนับสนุน สง่เสริม และพัฒนานักศึกษา หัวข้อ 2.3 ตัวบ่งช้ี/
หลักฐาน แก้ไขข้อความข้อ 2. จาก ...นักศกึษาในหลักสูตรร้อยละ 80 สามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) 
ผ่านตามเป้าหมายที่หลักสูตรวางไว้ภายในระยะเวลาที่เปิดใช้หลักสูตร เป็น ...นักศึกษาในหลักสูตรร้อยละ 50 สามารถ
สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ผ่านตามเป้าหมายที่หลักสูตรวางไว้ภายในระยะเวลาที่เปิดใช้หลักสูตร 
  8) หน้า 13 ขอ้ 2.1.5 แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ แก้ไข
ข้อความข้อ 3. จาก ...จัดทําแผนและรายละเอียดขั้นตอนการทําบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)     
กับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลกัสูตรภาษาญี่ปุ่นในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC)  เป็น ...ส่งเสริมให้
นักศึกษามีประสบการณ์จริงในภาษาญี่ปุ่นและมีกิจกรรมการเรียนรู้กับนักศึกษาญี่ปุ่น   
  9) หน้า 11 หน้า 13 ข้อ 2.1.6 แผนการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และ/หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ เพ่ิมเน้ือหาดังน้ี 
   1) ข้อ 4. ...สํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะและมรรถนะที่ต้องการ 
   2) ข้อ 5. ...พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
   3) ข้อ 6. ...ติดตามการได้งานทําของบัณฑิต   
 
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 14 ขอ้ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน แก้ไขข้อความ จาก ...ภาคฤดูร้อน ช้ันปี
ที่ 3 เป็น ...ไม่มี 
  2) หน้า 22 รายวิชา 1416 111 ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น 2 แก้ไขช่ือรายวิชา เป็น ...1416 111 
ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2  
  3) หน้า 22 รายวิชา 1416 110 ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น 1 แก้ไขช่ือรายวิชา เป็น ...1416 110 
ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 
  4) หน้า 22 รายวิชา 1416 212 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (Review to History of 
Japan) แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ เป็น ...1416 212 ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (Review of History of 
Japan) 
  5) หน้า 22 รายวิชา 1416 220 ภาษาญี่ปุ่นช้ันกลาง 1 แก้ไขช่ือรายวิชา เป็น ...1416 
220 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1 
  6) หน้า 22 รายวิชา 1416 221 ภาษาญี่ปุ่นช้ันกลาง 2 แก้ไขช่ือรายวิชา เป็น ... 1416 
221 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2 
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  7) หน้า 22 รายวิชา 1416 221 ภาษาญี่ปุ่นช้ันกลาง 2 แก้ไขช่ือรายวิชา เป็น ... 1416 
221 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2 
  8) หน้า 22 รายวิชา 1416 306 ทักษะการนําเสนองานภาษาญี่ปุ่น 3(3-0-6) แก้ไขช่ือ
รายวิชา เป็น ...1416 306 ทักษะการนําเสนอภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5) 
  9) หน้า 22 รายวิชา 1416 314 ภาษาญี่ปุ่นช้ันสูง 1 แก้ไขช่ือรายวิชา เป็น ... 1416 314 
ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง 1 
  10) หน้า 22 รายวิชา 1416 315 ภาษาญี่ปุ่นช้ันสูง 2 แก้ไขช่ือรายวิชา เป็น ...1416 315 
ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง 2 
  11) หน้า 22 รายวิชา 1416 404 ปริทัศน์วรรณกรรมญี่ปุ่น (Introduction to Japanese 
Literature) แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ เป็น ...1416 404 ปริทัศน์วรรณกรรมญี่ปุ่น (Review of Japanese 
Literature)  
  12) หน้า 23 ขอ้ 2.2 กลุ่มวิชาเลือก ตัดรายวิชา 1416 377 ภาษาถิ่นภาษาญี่ปุ่น และ
1416 413 ภาษาญี่ปุ่นสําหรบัล่าม 2  
  13) หน้า 24 ขอ้ 2.2 กลุ่มวิชาเลือก ตัดรายวิชา 1416 377 ภาษาถิ่นภาษาญี่ปุ่น และ
1416 413 ภาษาญี่ปุ่นสําหรบัล่าม 2  
  14) หน้า 27 แผนการศึกษาภาคฤดูร้อน ตัดออกและนํารายวิชาไปอยู่ในช้ันปีที่ 4 ภาค
การศึกษาต้น 
  15) หน้า 55 รายวิชา 1416 108 การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 2-3 จาก ...การนับพยางค์และการนับแบบโมระ (Mora) การออกเสียง (Accent) และสําเนียงสงู
ตํ่า (Intonation) ในระดับคําและประโยค เป็น ...การนับพยางค์และการนับแบบโมระ การออกเสียง ทําองเสียงใน
ระดับคําและประโยค และปรบัการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
  16) หน้า 55 รายวิชา 1416 110 ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 จาก ...อักษรฮิระงะนะ (Higarana) และคะตะคะนะ (Katakana) เป็น ...อักษรฮิระงะนะ และคะตะคะนะ 
และปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
  17) หน้า 55 รายวิชา 1416 110 ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้น 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 จาก ...อักษรฮิระงะนะ (Higarana) และคะตะคะนะ (Katakana) เป็น ...อักษรฮิระงะนะ และคะตะคะนะ 
  18) หน้า 56 รายวิชา 1416 220 ภาษาญี่ปุ่นช้ันกลาง 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 2 จาก ...การบอกความเป็นไปได้ เป็น ...การคาดคะเน และปรบัการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  

  19) หน้า 57 รายวิชา 1416 221 ภาษาญี่ปุ่นช้ันกลาง 2 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
จาก ...ไวยากรณ์ระดับกลางต่อเน่ืองเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันในสถานการณ์  การบอกเหตุผล  การถามยืนยัน  
การบอกวัตถุประสงค์  การอธิบายข้อดีข้อเสีย  การกล่าวถึงผลลัพธ์ที่ไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง  การถ่ายทอดข้อมูล  
การขออนุญาตและการใช้สํานวนยกย่องถ่อมตัว  คําศัพท์เพ่ิมประมาณ 500 คําและอักษรคันจิเพ่ิมประมาณ 150 ตัว 
เป็น ...ไวยากรณ์ระดับกลางต่อเน่ืองเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การสนทนาในสถานการณ์ การบอกเหตุผล      
การถามยืนยัน  การบอกวัตถุประสงค์  การอธิบายข้อดีข้อเสีย  การกล่าวถึงผลลัพธ์ที่ไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง     
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การถ่ายทอดข้อมูล  การขออนุญาต การใช้สํานวนยกย่องถ่อมตน  คําศพัท์เพ่ิมประมาณ 500 คําและอักษรคันจิเพ่ิม
ประมาณ 150 ตัว และปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
 
  20) หน้า 57 รายวิชา 1416 222 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2 แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก ...การบอกความเป็นไปได้ เป็น ...การคาดคะเน และปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
  21) หน้า 59 รายวิชา 1416 314 ภาษาญี่ปุ่นช้ันสูง 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 2 จาก ...ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เป็น ...ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม และปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  
  22) หน้า 59 รายวิชา 1416 315 ภาษาญี่ปุ่นช้ันสูง 2 ปรบัการเขียนคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

    23) หน้า 60 รายวิชา 1416 332 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 4 แก้ไขคําอธิบายรายวิชา 
จาก ...ทักษะการฟังและการพูดระดับกลางมุ่งเน้นการจับใจความสําคัญจากข้อความขนาดสั้นในสื่อ  สนทนาใน
ประเด็นที่กําหนดให้ เป็น ...ทักษะการฟังและการพูดระดับกลาง  การจับใจความสําคญัจากข้อความขนาดสั้น        
การสนทนาในประเด็นที่กําหนดให้ และปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  

   24) หน้า 60 รายวิชา 1416 333 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 5 แก้ไขคําอธิบายรายวิชา 
จาก ...ทักษะการฟังและการพูดระดับที่สูงขึ้นมุ่งเน้นการฟังจับใจความ การสรุปประเด็น การแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่กว้างขึ้น เป็น ...ทักษะการฟังและการพูดในระดับสูงขึ้น การฟังจับใจความจากข้อความขนาดยาว การสรุป
ประเด็น การแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่กําหนดให้ และปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
  25) หน้า 60 รายวิชา 1416 334 การอ่านและการเขียนภาษาญ่ีปุ่น 3 แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาบรรทัดที่ 1 จาก ...การอ่านเพ่ือจับใจความสําคัญจากข้อเขียนขนาดยาว  บทเพลง  นิทาน  ข่าว เป็น ...การ
อ่านเพ่ือจับใจความสําคัญจากข้อเขียนขนาดยาว  เน้ือเพลง  นิทาน  ข่าว และปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
  26) หน้า 61 รายวิชา 1416 403 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคม ปรับการเขียน
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
  27) หน้า 62 รายวิชา 1416 334 การอ่านและการเขียนภาษาญ่ีปุ่น 3 (Japanese 
Academic Reading) ปรับช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษและแก้ไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 2 จาก ...ป้าย ประกาศ 
ใบปลิว แผ่นพับ เอกสารคู่มือ ข่าว บทความในนิตยสารหรอืหนังสือพิมพ์ เป็น ...ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นปลิว        
แผ่นพับ เอกสารคู่มือ ข่าว บทความในวารสารและหนังสอืพิมพ์ และปรบัการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

  28) หน้า 62 รายวิชา 1416 408 หัวข้อเฉพาะด้านญี่ปุ่นศึกษา แก้ไขคาํอธิบายรายวิชา
บรรทัดที่ 1 จาก ...การแนะนําหัวข้อเฉพาะด้านญี่ปุ่นศึกษา เป็น ...การแนะนําหัวข้อเฉพาะด้านญี่ปุ่นศึกษา และปรับ
การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
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  29) หน้า 62 รายวิชา 1416 409 การฝึกงาน แก้ไขคําอธิบายรายวิชา จาก ...การปฐมนิเทศ
และเตรียมความพร้อมการฝกึงาน  การทดลองปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับภาษาญี่ปุ่น  
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการปฏิบัติงานโดยฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง หรือ ไม่น้อยกว่า 45 วันทําการ            
การเขียนรายงานการฝึกงานภาคสนามและนําเสนอผลการฝึกงาน เป็น ...การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการ
ฝึกงาน  การฝกึปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับภาษาญ่ีปุ่น  ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 135 ช่ัวโมง หรือ ไมน้่อยกว่า 45 วันทําการ  การเขียนรายงานประสบการณ์ภาคสนาม        
การนําเสนอสรุปผล และปรบัการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

  30) หน้า 63 รายวิชา 1416 307 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียว แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
บรรทัดที่ 1 จาก ...ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์นําเที่ยว เป็น ...ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเป็นมัคคุเทศก์ และปรับ
การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

  31) หน้า 63 รายวิชา 1416 309 ญี่ปุ่นปัจจบัุน แก้ไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 1 จาก    
...ปัญหาและประเด็นที่สําคัญในปัจจุบันของญี่ปุ่นมุ่งเน้นการวิเคราะห์เก่ียวกับการเมืองการปกครอง เป็น ...ปัญหาและ
ประเด็นที่สําคัญในปัจจุบันของญี่ปุ่น  การวิเคราะห์เก่ียวกับการเมืองการปกครอง และปรับการเขียนคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

  32) หน้า 64 รายวิชา 1416 361 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ แก้ไขคาํอธิบายรายวิชา จาก            
...โครงสร้าง คําศัพท์และสํานวนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ  การอ่านและเขียนข้อความเชิงธุรกิจ  การสื่อสาร
เชิงธุรกิจเบ้ืองต้น  ความรู้เก่ียวกับการสัมภาษณ์งานเฉพาะในองค์กรญี่ปุ่น  กลวิธีการสมัภาษณ์  จรรยาบรรณและมารยาท
ของผู้สมัภาษณ ์ การฝึกสัมภาษณ์และการเรยีบเรียงบทสัมภาษณ์ เป็น ...โครงสร้าง คําศัพท์และสํานวนที่ใช้ใน
ภาษาญี่ปุ่น  การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ  การอ่านและเขียนข้อความเชิงธุรกิจ  การฟังและการสนทนา  ความรู้เก่ียวกับ
การสมัภาษณ์งาน  กลวิธีการสมัภาษณ ์ จรรยาบรรณและมารยาทของผูส้ัมภาษณแ์ละผูใ้ห้สมัภาษณแ์ละการฝึกสมัภาษ  และ
ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

  33) หน้า 64 รายวิชา 1416 369 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการโรงแรม แก้ไขคําอธิบายรายวิชา     
จาก ...ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน  คําศัพท์และสํานวนต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ และธุรกิจการโรงแรม
กิจกรรม  ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ เป็น ...การฟัง พูด อ่านและเขียน  คําศพัท์และสํานวนต่างๆ ในการให้บริการ ธุรกิจ
การโรงแรม การปฏิบัตินอกสถานที่ และปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

  34) หน้า 65 รายวิชา 1416 377 ภาษาถิ่นภาษาญี่ปุ่น ตัดออก 
  35) หน้า 65 รายวิชา 1416 405 การแปลญี่ปุ่น -ไทย แก้ไขคําอธิบายรายวิชา             

จาก ...แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการแปล  หลักการแปลญีปุ่่น-ไทย  การแปลบทความโฆษณา ข่าวนวนิยาย การ์ตูน 
ข้อเขียนขนาดสั้นและการแปลเอกสารทางราชการ เป็น ...แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการแปล  หลักการแปลญี่ปุ่น-ไทย  
การแปลบทความ  โฆษณา ขา่ว  การ์ตูน ขอ้เขียนขนาดสั้น  การแปลเอกสารทางราชการ และปรับการเขียนคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

  36) หน้า 65 รายวิชา 1416 406 การแปลไทย-ญี่ปุ่น แก้ไขคําอธิบายรายวิชา             
จาก ...หลักการแปลไทย- ญีปุ่่น การแปลบทความ โฆษณา ข่าวนวนิยาย ข้อเขียนขนาดสั้น และการแปลเอกสารทาง
ราชการ เป็น ...หลักการแปลไทย-ญี่ปุ่น การแปลบทความ โฆษณา ข่าว ข้อเขียนขนาดสั้น การแปลเอกสารทาง
ราชการ และปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
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                37) หน้า 66 รายวิชา 1416 412 ภาษาญี่ปุ่นสําหรับล่าม 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชา       
จาก ...ความรู้เบ้ืองต้น คุณสมบัติและจรรยาบรรณสําหรับล่าม  การแปลปากเปล่าในระดับ พ้ืนฐาน  ทักษะการล่าม
มุ่งเน้นการพูดตาม การโต้ตอบอย่างรวดเร็ว การอธิบายความ การจดบันทึกย่อ การจําเน้ือหา การแปลตัวเลข การแปล
ระดับประโยค  การฝึกปฏิบัติการล่ามในสถานการณ์ต่างๆ เป็น ...คุณสมบัติและจรรยาบรรณการล่าม  การแปลปาก
เปล่าในระดับ พ้ืนฐาน  ทักษะการล่ามมุ่งเน้นการพูดตาม การโต้ตอบอย่างรวดเร็ว การอธิบายความ การจดบันทึกย่อ 
การจําเน้ือหา การแปลตัวเลข การแปลระดับประโยค  การปฏิบัติการล่ามในสถานการณ์ต่างๆ และปรับการเขียน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 

  38) หน้า 66 รายวิชา 1416 413 ภาษาญี่ปุ่นสําหรับล่าม 2 ตัดออก 
  39) หน้า 66 รายวิชา 1416 414 ภาษาญี่ปุ่นในละครและวรรณกรรม แก้ไขช่ือรายวิชา 

เป็น …1416 414 ภาษาญี่ปุ่นในละครและวรรณกรรมปัจจบัุน 
  40) หน้า 67 ขอ้ 3.2 ช่ือ สกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ หัวข้อ ภาระงานสอนเดิม 

ให้รวมจํานวนช่ัวโมงการสอนรวมภาคการศึกษาต้นและปลายเข้าด้วยกัน 
  41) หน้า 76 ขอ้ 4.2 ช่วงเวลา แก้ไขข้อความ จาก ...ภาคฤดูร้อน ช้ันปีที่ 3 เป็น ...ช้ันปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 
  42) หน้า 76 ขอ้ 4.3 จํานวนหน่วยกิต แก้ไขข้อความ จาก ...ไม่ตํ่ากว่า 300 ช่ัวโมง หรือ 45 

วันทําการ เป็น ...ไม่ตํ่ากว่า 135 ช่ัวโมง หรือ 45 วันทําการ 
 

  หมวดที่ 4 
   - หน้า 80 ข้อ 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร แก้ไขข้อความ จาก       
...การสอนแบบ Problem Based Learning และการสอนแบบ Brain Storming Group เป็น ...การสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) และการสอนแบบระดมสมอง (Brain Storming Group) 
   
  หมวดที่ 5  
  1) หน้า 89 ขอ้ 2.1.1 บรรทัดที่ 2 ตัดคําว่าประธาน 
  2) หน้า 89 ขอ้ 2.1.1 บรรทัดที่ 3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร 
  3) หน้า 89 ขอ้ 2.1.6 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความ จาก ...ประสานงานกับอาจารย์ประจํา
วิชา เป็น ...ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนวิชา  
  4) หน้า 91 ขอ้ 3.2 แก้ไขขอ้ความ จาก ...(Cumulative G.P.A) เป็น ...(Cumulative 
G.P.A.) 
  5) หน้า 91 ขอ้ 3.6 แก้ไขขอ้ความ จาก ...(Cumulative G.P.A) เป็น ...(Cumulative 
G.P.A.)  
   
  หมวดที่ 6 
  - หน้า 92 ข้อ 1.1 ปรับการเขียนตามบริบทของหลักสูตร  
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  หมวดที่ 7 
  - หน้า 94-98 ข้อ 1-6 ปรับการเขียนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 
   
  หมวดที่ 8 
  - หน้า 101 ขอ้ 1.1.4 แก้ไขข้อความ จาก ...รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) 
และนําผลการประเมินกลยุทธ์การสอนไปปรับปรุงใน มคอ.3 ต่อไป เป็น ...รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) 
รายงานผลการดําเนินงานของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม-สหกิจศกึษา (มคอ.6) และนําผลการประเมินกลยุทธ์การ
สอนไปปรับปรุงในรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ต่อไป 
   
วาระที่  5   กําหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2560  
              วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
 
  มติที่ประชุม รับทราบกําหนดการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  
 
เวลา 18.00 น.  ปิดการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... 
(นายวิชญ์ธวัช คําสุข) 
นักวิชาการศึกษา 

ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


