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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ที่  7/2560   

ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. 
ณ  ห้องประชมุพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง 1 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.นิวิท เจรญิใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ป่ินเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 10. ดร.สนธิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
                                   และเลขานกุาร 
 12. นางภูษณิศา นวลสกุล   หัวหน้าสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นายวิชญ์ธวัช คําสุข                      นักวิชาการศึกษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กรรมการท่ีไม่มาประชุม 
 - 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 1. นางสาวทัชกานต์ โลมรัตน์    สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. นางอรอุมา หล่าบรรเทา     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 4. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
รายชื่อผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 3. ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ     ประธานหลักสูตร 
 4. ดร.เหมวรรณ  เหมะนัค     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5. ดร.เนตรดาว  เถาถวิล     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6. ดร.ณัฏฐ์ชวัล โภคาพาณิชวงษ์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย์  อาจารย์ผู้สอน 
 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. นายมิตต   ทรัพย์ผุด     ประธานหลักสูตร 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. นายพัน พงษ์ผล      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5. นายสุทธิพงศ์ เพ่ิมพูน     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6. ดร.บุญชู ภูศรี      อาจารย์ผู้สอน 
 7. นางสาวสุรีรตัน์  บุบผา     อาจารย์ผู้สอน 
 8. นายสรพจน์  เสวนคุณากร    อาจารย์ผู้สอน 
 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเท่ียวและบริการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ดร.ปริวรรต สมนึก     ประธานหลักสูตร 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พจน์ ไชยเสนา   อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 4. นางสาวฐิตารัตน์   พันธ์ุชนะ    อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ดร.วชิราภรณ์ กิจพูนผล     ประธานหลักสูตร 
 2. ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ดร.จารุณี อนุพันธ์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธ์ิ  ประธานหลักสูตร 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร ์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวิิชญ์ เตชะเจษฎารังษ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5. ดร.อภินันต์ นามเขต     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6. นางสาวจิรปรียา อกอุ่น     นักวิชาการศึกษา 
การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกิส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ กสิพร้อง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ นุตโร   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5. ดร.อมร เทศน์สกุลวงค ์     รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ 
  
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 
 1. นางวิศรุตา เฟอร์รารา     ประธานหลักสูตร 
 2. นายศุภฤกษ์ ชัยรัตน์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้ว    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  
เริ่มการประชมุเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังน้ี  
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
      1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
       ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชธานี เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. 2560-2562  

 ประธานที่ประชุม แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. 2560-2562 มีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปี นับต้ังแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี มีคณะกรรมการแจง้ลาออกเน่ืองจากมีปัญหาสุขภาพ สํานักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจะดําเนินการเสนอเพ่ือพิจารณาช่ือผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 

   มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 1.1  รายงานผลการกํากับติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการกํากับ
ติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 90 หลักสูตร ประกอบด้วย  

 1) ระดับปริญญาตรี จํานวน 49 หลักสูตร  
 2) ระดับปริญญาโท จํานวน 29 หลักสูตร  
 3) ระดับปริญญาเอก จํานวน 12 หลักสูตร 

  มีหลักสูตรต้องดําเนินการปรับปรุงจํานวนทั้งสิ้น 57 หลักสตูร ผลการดําเนินงานมีหลักสูตร
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จํานวน 41 หลกัสูตร อยู่
ระหว่างเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร จาํนวน 8 หลักสูตร ทั้งน้ี มหีลักสูตรที่ถึงรอบ
การปรับปรุง พ.ศ. 2560 จํานวน 8 หลักสตูร พ.ศ. 2561 จํานวน 4 หลกัสูตร มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม  
 
  มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
  2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 
 
  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 วันที ่24-25 พฤษภาคม 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ดังน้ี 
  1) หน้า 6 บรรทัดที่ 29 แก้ไขข้อความจาก ...การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และการ
เขียนเบ้ืองต้น เป็น ...การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 
  2) หน้า 7 บรรทัดที่ 22 แก้ไขข้อความจาก ...ภาษาอังกฤษในการต้อนรับแขก เป็น  
...ภาษาอังกฤษด้านสํารองที่น่ัง 
  3) หน้า 7 บรรทัดที่ 31-32 แก้ไขข้อความจาก ...ภาษาอังกฤษในการบริการผู้โดยสารใน
สนามบิน เป็น ...ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการผู้โดยสาร 
  4) หน้า 7 บรรทัดที่ 34 แก้ไขข้อความจาก ...หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และให้ระบุ
รายวิชาทั้งหมดที่สอนของอาจารย์แต่ละท่านให้ครบถ้วน เป็น …หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งระบุรายช่ือวิชาและ
รายช่ือผู้สอนแต่ละวิชา 
       5) หน้า 8 บรรทัดที่ 27 แก้ไขข้อความจาก ...อาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษาในภาพรวม
เท่ากับ 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน เป็น …อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน รับผิดชอบนักศึกษาประมาณ 15 คน  
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  6) หน้า 9 บรรทัดที่ 32 แก้ไขข้อความจาก ...ทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทยและการ
สื่อสาร เป็น …มีทักษะการสื่อสารและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย วรรณกรรมไทย และวรรณกรรมท้องถิน่ 
  7) หน้า 10 บรรทัดที่ 20 แก้ไขข้อความจาก ...สามารถเลือกเรียนรายวิชากระจายในแต่ละ
กลุ่มได้ดังน้ี เป็น …สามารถเลอืกเรียนจากกลุ่มวิชาเลือกดังน้ี 
  8) หน้า 11 บรรทัดที่ 4 แก้ไขข้อความจาก ...เก่ียวข้องกับภาษาไทยตามความสนใจ และ
เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับการสรุปข้อมูล เป็น …มีเน้ือหาสอดคล้องกับรายวิชาเอก วิชาโทและเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับการสรุป
ข้อมูล 
  9) หน้า 11 บรรทัดที่ 29 แก้ไขข้อความจาก ...การปริวรรค เป็น …การปริวรรต 
  10) หน้า 12 บรรทัดที่ 21 แก้ไขข้อความจาก ...จัดประชุมร่วมกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน เป็น …จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  11) หน้า 12 บรรทัดที่ 34 แก้ไขข้อความจาก ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร มีการประชุมร่วมกัน เป็น …จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร  
  12) หน้า 13 บรรทัดที่ 14 แก้ไขข้อความจาก ...สาขาวิชาภาษาไทย เป็น …สาขาวิชา
ภาษาจีน 
  13) หน้า 14 บรรทัดที่ 13 แก้ไขข้อความจาก ...ปัญหาแรกเข้าเก่ียวกับการสอบวัดนักศึกษา
แรกเข้า โดยทกุคนต้องสอบ HSK ก่อนเพ่ือวัดระดับความรู้ เป็น …ปัญหาแรกเข้าเก่ียวกับการสอบ HSK เพ่ือวัดระดับ
ความรูทุ้กคน  
  14) หน้า 16 บรรทัดที่ 19 แก้ไขข้อความจาก ...สํานวนและรูปประโยคที่ใช้ในการทอ่งเที่ยว 
 เป็น …การใช้ภาษาจีนด้านการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว 
ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง   
 3.1 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560  
  คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร          
ส่งสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี 

  หมวดที่ 1  
  1) หน้า 2 ข้อ 8.7 ระบุช่ือเต็มของคําว่า (CSR) เป็น ... Corporate Social 
Responsibility  
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  2) หน้า 4 ข้อ 11.1 ย่อหน้าที ่2 บรรทัดที่ 6-7 แก้ไขข้อความจาก …ตลอดจนมีทักษะใน
การทํางานในด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม เป็น ...ตลอดจนมีทักษะในการทํางานในด้านการวิเคราะห์แก้ปัญหา
พัฒนาชุมชนและสังคม 
  3) หน้า 4 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้ระบุเอกสารอ้างอิง 
  4) หน้า 4 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ย่อหน้าที ่2 บรรทัดที่ 6-7 
แก้ไขข้อความ จาก …ตลอดจนมีทักษะในการทํางานในด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม เป็น ...ตลอดจนมีทักษะในการ
ทํางานในด้านการวิเคราะห์แก้ปัญหาพัฒนาชุมชนและสังคม 

  5) หน้า 5  ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 
1-2 แก้ไขข้อความ จาก ...สังคมไทยในอนาคตจะก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลสังคมเมือง และสงัคมสูงวัย ซึ่งจะต้องมีการ
ปรับตัวอย่างขนานใหญ่เพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น เป็น สงัคมไทยในอนาคตจะก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทลั 
สังคมเมือง และสังคมสูงวัย ซึง่จะต้องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้น 
  6) หน้า 6 ข้อ 12.1 ด้านการผลิตบัณฑิต แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...การพัฒนา
หลักสูตรมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เป็น ...การพัฒนาหลักสูตรควรมุง่เน้นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ 
  7) หน้า 6 ข้อ 12.2 ด้านการวิจัย แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...การพัฒนาหลักสูตรมุ่ง
ให้บัณฑิตมีความเข้าใจ เป็น ...การพัฒนาหลักสูตรควรมุ่งให้บัณฑิตมีความเข้าใจ 
  8) หน้า 6 ข้อ 12.2 ด้านการวิจัย แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 3 จาก ...มีทักษะในการวิจัยขั้น
พ้ืนฐานและมคีวามสามารถในการทําวิจัยที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้ เป็น ...มีทักษะในการ
วิจัยขั้นพ้ืนฐานและมีความสามารถในการทาํวิจัยที่สามารถนําไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้ 
  9) หน้า 6 ข้อ 12.3 ด้านการบริการวิชาการ แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...การพัฒนา
หลักสูตรจะเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีชุมชนเป็นฐาน เป็น ...การพัฒนาหลักสูตรควรจะเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีชุมชน
เป็นฐาน 
    10) หน้า 6 ขอ้ 12.3 ด้านการทํานุบํารุง ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม แก้ไขข้อความบรรทัดที ่2 
จาก ...อัตลักษณ์ของความเป็นอีสาน ความเป็นไทย และอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เป็น ...อัตลักษณ์ของความเป็นไทย 
ความเป็นอีสาน และอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
  11) หน้า 6 ขอ้ 13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...ซึ่งเป็น
รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ เป็น ...เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ 
  12) หน้า 6 ขอ้ 13.1.2 วิชาโท แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...ซึ่งเป็นรายวิชาใน
หลักสูตรวิชาโท เป็น ...เลือกจากรายวิชาในหลักสูตรวิชาโท 
  13) หน้า 7 ขอ้ 13.3 วิชาโท แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...การบริหารหลักสูตรมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าทีใ่นการบริหารและดําเนินงาน เป็น ...มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมี
หน้าที่ในการบริหารและดําเนินงาน 
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  หมวดที่ 2 
  1) หน้า 8 ข้อ 1.1 ความสําคัญของหลักสูตร แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 2 จาก ...ได้เล็งเห็น
ความสําคัญอย่างย่ิงที่จะต้องมีการผลิตบัณฑิตนักพัฒนาที่มีความสามารถในการประยุกต์... เป็น ...มีการผลิตบัณฑิต
นักพัฒนาที่มีความสามารถในการประยุกต์ 

   2) หน้า 8 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความ จาก ...มุ่งผลิตบัณฑิตนักพัฒนาผู้มี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับการมีความรู้และทักษะในการพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ศักยภาพบัณฑิตในสามด้านด้วยกัน คือ มีความสามารถในวิชาชีพการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความสามารถด้านการ
วิจัยขั้นพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใช้ในการทํางานพัฒนา มีความเข้าใจเก่ียวกับอาณาบริเวณศึกษาต้ังแต่อีสานไปจนถึงภูมิภาค 
ลุ่มนํ้าโขง ตระหนักและมีความเข้าใจในประเด็นปัญหาสังคมร่วมสมัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมทกัษะที่มีความ
จําเป็นต่อการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นําในอนาคต ทั้งน้ีการจัดการศึกษาของหลักสูตรจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือก
เรียนหมวดวิชาที่มีความสนใจใฝ่เรียนรูส้ามหมวดด้วยกัน คือ หมวดการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ หมวดการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ย่ังยืน และหมวดการพัฒนาและการเสริมพลังชุมชน เป็น ...มุ่งผลิตบัณฑิต
นักพัฒนาผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตใน
สามด้านด้วยกัน คือ มีความสามารถในวิชาชีพการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความสามารถด้านการวิจัยขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
นําไปใช้ในการทํางานพัฒนาและมีความเขา้ใจเก่ียวกับอาณาบริเวณศึกษาต้ังแต่อีสานไปจนถึงภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
     3) หน้า 8 ขอ้ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับจริยธรรมและสังคมไทย 
         4) หน้า 8 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 1.3.2 แก้ไขข้อความ จาก ...มีทักษะที่
จําเป็นในการทํางานพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม เป็น ...มีทักษะในการทํางานพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม 
         5) หน้า 8 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ิมข้อ 1.3.6 ตระหนักถึงความสําคัญของ
การติดตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยที่จะมีการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
  6) หน้า 9 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ปรับการเขียนแผนพัฒนาปรับปรุงให้เฉพาะเจาะจง
มากขึ้น 
  7) หน้า 9 ข้อ 2.1.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความหัวข้อกลยุทธ์ จาก ...
จัดทําแผนการบริหารหลักสูตรในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา การสร้างกลไกการติดตามการดําเนินงาน และการ
ทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษา เป็น ...กํากับให้มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ และปรับตัวบ่งช้ีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์   
  8) หน้า 9 ข้อ 2.1.2 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความหัวข้อกลยุทธ์ จาก 
...1) จัดหาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องให้เพียงพอต่อความต้องการ เป็น ...1) ส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่เก่ียวข้องให้เพียงพอต่อความต้องการ และปรับตัวบ่งช้ีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์   
  9) หน้า 10 ขอ้ 2.1.3 แผนการบริหารคณาจารย์ แก้ไขข้อความหัวข้อกลยุทธ์ จาก       
...1) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ...1) ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยด้านการพัฒนาสังคม 
และปรับตัวบ่งช้ีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์   
  10) หน้า 10 ขอ้ 2.1.5 แผนการสนับสนุน สง่เสริม พัฒนาคําแนะนํานักศึกษา แก้ไข
ข้อความหัวข้อกลยุทธ์ จาก ...1) จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษและจัดอบรมทักษะที่จําเป็นในการทํางานให้นักศึกษา 
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เป็น ...1) จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษและจัดอบรมทักษะที่จําเป็นในการพัฒนาชุมชนและสังคม และปรับตัวบ่งช้ีให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์   
     11) หน้า 11 ข้อ 2.1.6 แผนการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แก้ไขข้อความหัวข้อกลยุทธ์ จาก ...1) สร้างเครอืข่ายกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กร
พัฒนาเอกชนและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสํารวจความต้องการหน่วยงานต่อบัณฑิต
ที่จะมาสมัครงานที่พึงประสงค์ เป็น ...1) สรา้งเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม 2) สํารวจความต้องการหน่วยงานต่อบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่จะมา
สมัครงาน และปรับตัวบ่งช้ีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์    
 
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 12 ขอ้ 2.3 แก้ไขขอ้ความ จาก ...พ้ืนฐานความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ         
เป็น ...1) พ้ืนฐานความรู้และทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 
  2) หน้า 12 ขอ้ 2.3 แก้ไขขอ้ความ จาก ...การปรับตัวจากการเรียนสังคมศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาสู่สงัคมศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย เป็น ...การปรับตัวจากการเรียนสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสู่
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย  
  3) หน้า 12 ขอ้ 2.4 แก้ไขขอ้ความ จาก ...กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย เป็น ...โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   
  4) หน้า 13 ขอ้ 2.6.1 งบประมาณรายรับ ปรับการเขียนหัวข้อ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย จาก ...(ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท x 60 คน) เป็น ...(ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท x 60 คน x 2 
เทอม) และ ปรับตัวเลขในตารางให้สอดคลอ้งกัน 
  5) หน้า 14 ขอ้ 2.6.3 วิเคราะห์จุดคุ้มทุน ปรับการเขียนใหส้อดคล้องกับรายรับ  
  6) หน้า 19 แก้ไขรายช่ือรายวิชาและตัวเลขในวงเล็บ จาก ...1451 122 ผูนํ้าเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) เป็น …1451 122 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5) และแก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง 
  7) หน้า 19 แก้ไขรายช่ือรายวิชา จาก ... 1451 123 องค์กรกับการพัฒนา เป็น …1451 
123 องค์กรเพ่ือการพัฒนา และแก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  8) หน้า 19 แก้ไขตัวเลขในวงเล็บรายวิชา จาก ...1451 126 การจัดการความรู้ 3(3-0-6)  
เป็น …1451 126 การจัดการความรู้ 3(2-2-5) 
  9) หน้า 19 แก้ไขตัวเลขในวงเล็บรายวิชา จาก ...1451 127 การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา 
3(3-0-6)  เป็น …1451 127 การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5) 
  10) หน้า 19 แก้ไขตัวเลขในวงเล็บรายวิชา จาก ...1451 128 การศึกษาและวิเคราะห์
ชุมชน 3(3-0-6) เป็น …1451 128 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 3(2-2-5) 
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  11) หน้า 19 แก้ไขตัวเลขในวงเล็บรายวิชา จาก ...1451 141 พรมแดนศกึษา 3(3-0-6) 
เป็น …1451 141 พรมแดนศกึษา 3(2-2-5) 
  12) หน้า 20 แก้ไขตัวเลขในวงเล็บรายวิชา จาก ...1451 150 สัมมนาประเด็นการพัฒนา 
3(3-0-6) เป็น …1451 150 สมัมนาประเด็นการพัฒนา 3(1-4-4) 
  13) หน้า 20 แก้ไขตัวเลขในวงเล็บรายวิชา จาก ...1451 151 การค้นคว้าอิสระ 3(3-0-6) 
เป็น …1451 151 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต  
  14) หน้า 20 แก้ไขตัวเลขในวงเล็บรายวิชา จาก ...1451 152 การฝึกภาคสนาม 3(3-0-6) 
เป็น …1451 152 การฝึกภาคสนาม 3หน่วยกิต 
  15) หน้า 20 ขอ้ 2.2 กลุ่มวิชาเลือก ปรับรายวิชาให้มีปฏิบัติมากขึ้น 
  16) หน้า 21 แก้ไขตัวเลขในวงเล็บรายวิชา จาก ... 1451 422 ปัญหาชุมชนและการเสริม
พลังชุมชน 3(2-2-6) เป็น …1451 422 ปัญหาชุมชนและการเสริมพลังชุมชน 3(2-2-5) 
                  17) หน้า 44 รายวิชา 1451 123 องค์กรกับการพัฒนา แก้ไขช่ือรายวิชา เป็น 1451 123 
องค์กรเพ่ือการพัฒนา และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...องค์ประกอบและประเภทขององค์กร
พัฒนา  องค์กรระหว่างประเทศ  องค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน เป็น ...องค์ประกอบ  ประเภทขององค์กรพัฒนา  
องค์กรระหว่างประเทศ  องคก์รภาครัฐ องคก์รนอกภาครัฐ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  18) หน้า 45 รายวิชา 1451 127 การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
                  19) หน้า 45 รายวิชา 1451 128 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน แก้ไขคาํอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก …การวิเคราะห์ชุมชน เป็น ...การวิจัยและวิเคราะห์ชุมชน และแก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  20) หน้า 46 รายวิชา 1451 131 การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2-3 จาก …การออกแบบการวิจัยการรวบรวมข้อมูลสถิติเบ้ืองต้นสําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลและแปรความหมาย เป็น ...การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปร
ความหมาย และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  21) หน้า 49 รายวิชา 1451 152 การฝึกภาคสนาม แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 จาก …ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง เป็น ...ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และแก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  22) หน้า 49 รายวิชา 1451 220 การจัดสวัสดิการสังคม แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 3 จาก …ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดสวัสดิการสังคม เป็น ...ปัญหาและอุปสรรคการจัด
สวัสดิการสังคม และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง   
  22) หน้า 50 รายวิชา 1451 220 การจัดสวัสดิการสังคม แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1-2 จาก …เด็ก เยาวชนและครอบครัว แนวคิดในการพัฒนาเด็กและเยาวชน นโยบายการพัฒนา
และการจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน เป็น ...ประชากรกลุ่มเด็ก เยาวชนและครอบครวั แนวคิดและเป้าหมายในการ
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พัฒนาเด็กและเยาวชน  นโยบายการพัฒนาและการจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชนของชาติ พ.ศ. ... และแก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  23) หน้า 50 รายวิชา 1451 223 เพศสภาวะกับการพัฒนา แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 3 จาก …การค้าผู้หญิง เป็น ...การค้ามนุษย์ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  24) หน้า 51 รายวิชา 1451 224 สุขภาวะในมิติทางสังคม เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 2 ...ผลกระทบของสุขภาวะต่อชุมชนและสังคม และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง 
  25) หน้า 51 รายวิชา 1451 225 คนชายขอบกับการพัฒนา เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 3 ...ผลกระทบของคนชายขอบต่อการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง 
  26) หน้า 51 รายวิชา 1451 226 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก …นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย เป็น ...นโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของไทย พ.ศ. ... และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  27) หน้า 52 รายวิชา 1451 227 งานและแรงงานในสังคมร่วมสมัย แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก …การเปลี่ยนความหมายของงานและการจ้างงาน เป็น ...ความหมายของงานและ
การจ้างงานในสังคมร่วมสมัย และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  28) หน้า 52 รายวิชา 1451 320 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก …ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการจัดการทรัพยากร เป็น ...สังคมกับการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศและการจัดการ
ทรัพยากร และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 4 จาก กรณศีึกษาผลกระทบจากการพัฒนาและ
อุตสาหกรรม เป็น ...ปัญหาและผลกระทบจากการพัฒนาและอุตสาหกรรม และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้อง 
  29) หน้า 53 รายวิชา 1451 322 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร 
  30) หน้า 54 รายวิชา 1451 324 การจัดการภัยพิบัติ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 3 จาก …กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น เป็น ...การจัดการภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น และ
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  30) หน้า 55 รายวิชา 1451 327 กระบวนการเคลื่อนไหวและปฏิบัติการทางสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อม แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก …แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยกระบวนการเคลื่อนไหวและ
ปฏิบัติการทางสังคม เป็น ...แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยกระบวนการเคลื่อนไหวและปฏิบัติการทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อม 
และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  31) หน้า 56 รายวิชา 1451 422 ปัญหาชุมชนและการเสริมพลังชุมชน แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก …ผลกระทบของปัญหาต่อชุมชน เป็น ...ผลกระทบของปัญหาต่อชุมชนและต่อ
ประเทศ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
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    32) หน้า 56 รายวิชา 1451 423 กิจการเพ่ือสังคมและวิสาหกิจเพ่ือชุมชน แก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก …เครือข่ายความร่วมมือ เป็น ...ความสําคัญเครือข่ายความร่วมมือ    
และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
  33) หน้า 57 รายวิชา 1451 424 สวัสดิการชุมชน แก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 3 จาก …กรณีศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชน เป็น ...การจัดสวัสดิการชุมชนในอีสานและของประเทศ และ
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
  34) หน้า 57 รายวิชา 1451 425 ยุติธรรมชุมชน แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัด
ที่ 3 จาก …ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็น ...ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร
จัดการปัญหาของชุมชน และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถกูต้อง  
  35) หน้า 59 ขอ้ 3.2 ช่ือ สกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ เพ่ิมรายวิชาที่สอนทุก
รายวิชาในภาระงานในหลักสตูรเดิม   
  36) หน้า 72 ขอ้ 4. องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึก
ภาคสนาม) แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...กําหนดให้ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง เป็น ...กําหนดให้ฝึก
ภาคสนามไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
  37) หน้า 72 ขอ้ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ิมผลการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้ครบตามที่ระบุใน Curriculum Mapping  
 
  หมวดที่ 4 
    1) หน้า 76 ตัดข้อความ ...2.2 มีความรู้พ้ืนฐานเพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตรได้ 
  2) หน้า 76 แก้ไขข้อความ จาก ...2.4 มีความรู้ในสาขาอ่ืนเช่นรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์กฎหมายการแพทย์บริหารธุรกิจจิตวิทยา เป็น 2.3 มีความรู้ในสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  3) หน้า 78 ปรบั Curriculum Mapping ใหส้อดคล้องกับรายวิชาที่เพ่ิมช่ัวโมงปฏิบัติการ 
 
  หมวดที่ 5 
  1) หน้า 84 ขอ้ 2. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ปรับการ
เขียนให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
  2) หน้า 85 ขอ้ 3.1 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 2 จาก ...โดยจํานวนหน่วยกิจรวม เป็น       
...โดยจํานวนหน่วยกิตรวม 
  3) หน้า 85 ขอ้ 3.2 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 2 จาก ... (Cumulative G.P.A) เป็น         
...(Cumulative G.P.A.)  
  4) หน้า 85 ขอ้ 3.4 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 2 จาก ... (Cumulative G.P.A) เป็น         
...(Cumulative G.P.A.) 
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  หมวดที่ 6 
  1) หน้า 86 ขอ้ 1 เพ่ิมกระบวนการเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
  2) หน้า 86 ขอ้ 2 เพ่ิมรายละเอียดการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์     
 
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 88 ขอ้ 4. อาจารย์ ปรับการเขียนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  
  2) หน้า 90 ข้อ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน บรรทัดที่ 1 
แก้ไขข้อความ จาก โดยผู้รับผดิชอบหลักสูตร เป็น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  3) หน้า 90 ขอ้ 5.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี  
บรรทัดที่ 4 แก้ไขข้อความ จาก และนําผลการประเมินการฝึกงานมาปรับปรุงในปีต่อไป เป็น และนาํผลการประเมนิ 
โครงงานและการฝึกงานมาปรับปรุงในปีต่อไป 
  4) หน้า 120 ขอ้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 2 จาก ...เกณฑ์การประเมินผลในระดับไม่ตํ่ากว่า 4.50 เป็น          
...เกณฑ์การประเมินผลในระดับไม่ตํ่ากว่า 3.51  
  5) หน้า 120 ขอ้ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ิมข้อมูลแหลง่ฝึกงาน  
 
  ภาคผนวก  
  - ตรวจสอบการพิมพ์และการอ้างอิงผลงานให้เป็นไปตาม ระบบ APA (American  
Psychological Association Style) ให้ใช้อ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร ์
 
 3.2   การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสตูรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
  

 มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร ส่งใหส้ํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี  

  หมวดที่ 1 
  1) หน้าปก บรรทัดที่ 8 แก้ไขข้อความ จาก หลักสูตรน้ีได้รบัการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น หลักสูตรน้ีได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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  2) หน้า 4 ข้อ 1 บรรทัดที ่1 แก้ไขข้อความ จาก จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 เป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
  3) หน้า 4 ข้อ 1 บรรทัดที ่9 แก้ไขข้อความ จาก วิสัยทรรศน์ เป็น วิสัยทศัน์ 
  4) หน้า 5 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับนวัตกรรมเพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาที่ย่ังยืน  
 
  หมวดที่ 2 
  1) หน้า 6 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความ เป็น มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางวิศวกรรมเคร่ืองกล เพ่ือเป็นนักวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่
และนวัตกรรม และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในท้องถิ่นและยกระดับสู่สากล เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม
และเศรษฐกิจประเทศชาติตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 รวมท้ังเป็นผู้มีคณุธรรมและจรยิธรรม 
  2) หน้า 6 ข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 รวมกันและแก้ไขข้อความ เป็น เป็นนักวิจัยที่สามารถ
สร้างงานวิจัยที่ทีคุณภาพในระดับสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้ 
  3) หน้า 6 ข้อ 1.3.4 แก้ไขข้อความ จาก ...จรรยาบรรณด้านวิชาการ เป็น ...จรรยาบรรณ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  4) หน้า 7 ข้อ 2.1.1 ด้านการบริหารหลักสูตร หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ ข้อ 2 แก้ไขข้อความ 
จาก ...การประชุมเพ่ือติดตาม เป็น ...กํากับการประชุมเพ่ือติดตาม 
    5) หน้า 7 ข้อ 2.1.2 ด้านบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ ข้อ 1 
แก้ไขข้อความ จาก ...จัดหาตําราที่เก่ียวข้อง เป็น ...จัดหาฐานข้อมูลวิจัยทีท่ันสมัยและที่เก่ียวข้อง และปรับตัวบ่งช้ีให้
สอดคล้อง 
  6) หน้า 7 ข้อ 2.1.5 ด้านการสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา หวัข้อ 2.2 กลยุทธ์ 
เพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับการสนับสนุนให้ดูผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
   หมวดที่ 3 
  1) หน้า 9 ข้อ 1 และ 2 นําคาํอธิบายมารวมกัน  
  2) หน้า 10 คณุสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 2.2 ปรับการเขียนใหม ่
  3) หน้า 11 ขอ้ 2.5 แผนการรับเข้าศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา ปรบัจาํนวนผู้สําเร็จ
การศึกษาให้ตรงตามแผนแต่ละแผน 
  4) หน้า 15 รายวิชา 1301 908 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต นําไปไว้ใน
กลุ่มวิชาบังคับ แบบ 2.1 แบบ 2.2 
  5) หน้า 15 รายวิชาสัมมนา ปรับจํานวนหน่วยกิตให้มีช่ัวโมงปฏิบัติทุกรายวิชา 1(0-2-2) 
  6) หน้า 16 ขอ้ 3 กลุ่มวิชาเลือกแบบ 2.1 และแบบ 2.2 ให้ใส ่หมายเหตุ นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนกลุ่มใดกลุม่หน่ึงหรือเรียนคละกลุ่มได้  
  7) หน้า 16 แบบ 1.1 ใหใ้ส่หมายเหตุ นักศกึษาอาจเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต   
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  8) หน้า 25 รายวิชา 1301 908 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ปรับการ
เขียนคําอธิบายรายวิชาตามรูปแบบมหาวิทยาลัย 

                       9) หน้า 25 รายวิชา 1301 901 สัมมนา 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่    
1-2 จาก ...การนําเสนอต่อที่ชุมชน เป็น ...การนําเสนอด้วยวาจา 
  10) หน้า 26 รายวิชา 1301 902 สมัมนา 2 1301 903 สมัมนา 3 และ1301 904 
สัมมนา 4 เพ่ิมร้อยละของการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 
  11) หน้า 26 รายวิชา 1301 906 สมัมนา 6 เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรม 
และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
  12) หน้า 28 รายวิชา 1301 971 ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย จาก ...การประยุกต์ใช้งานและสถานภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงาน  
ความร้อนใต้พิภพ พลังงานนํ้า พลังงานจากนํ้าขึ้นและนํ้าลง พลังงานคลื่น การเปลี่ยนรปูพลังงานความร้อน          
จากมหาสมุทร เป็น ...สถานภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงาน  ความร้อนใต้พิภพ 
พลังงานนํ้า พลังงานจากนํ้าขึ้นและนํ้าลง พลังงานคลื่น การประยุกต์ใช้งานและการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อน     
จากมหาสมุทร และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง    
  13) หน้า 28 รายวิชา 1301 972 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ความเป็นมาและพัฒนาการของวิธีการหาค่าที่เหมาะสม เป็น ...ความสําคัญของวิธีการ
หาค่าที่เหมาะสม และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
  14) หน้า 29 รายวิชา 1301 961 กลศาสตร์ของไหลขั้นสงู แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ทบทวนกฎเกณฑ์และหลักการ เป็น ...แนวคิดและหลักการกลศาสตร์ของใหลขั้นสูง 
  15) หน้า 29 รายวิชา 1301 962 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณขั้นสูง แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2-3 จาก ...การประยุกต์ใช้เทคนิคพลศาสตรข์องไหลเชิงคํานวณสําหรับปัญหาทาง
วิศวกรรม การจําลองการไหลอัดตัวได้ เป็น ...การประยุกต์ใช้เทคนิคพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ การจําลองการไหล
อัดตัวได้และอัดตัวไม่ได้ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  16) หน้า 29 รายวิชา 1301 963 ปรากฏการณ์การส่งผ่านขั้นสูง แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 2-4 จาก ...สมการการเปลี่ยนแปลงในสามมิติ สําหรบัระบบที่อุณหภูมิคงที่ อุณหภูมิ  ไม่คงที่ และ
หลายองค์ประกอบ การประยุกต์ใช้สมการาํหรับการศึกษาการพาความร้อนแบบบังคับและแบบอิสระ การไหลแบบ
ราบเรียบ การไหลแบบป่ันป่วน การนําความร้อน การพา และระบบหลายองค์ประกอบ เป็น ...สมการการ
เปลี่ยนแปลงในสามมิติสําหรบัระบบที่อุณหภูมิคงที่ ระบบอุณหภูมิคงที่ ไม่คงที่ และหลายองค์ประกอบ              
การประยุกต์ใช้สมการการพาความร้อนแบบบังคับและแบบอิสระ การไหลแบบราบเรยีบ การไหลแบบป่ันป่วน การนํา
ความร้อน การแพร่ และระบบหลายองค์ประกอบ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  17) หน้า 30 รายวิชา 1301 964 พลศาสตร์ของของไหลแบบอัดตัวได้และการประยุกต์ใช้
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที ่5 จาก ...การดูสนามการไหลแบบอัดตัวโดยการใช้เลนส์กระจก ตัวอย่าง
งานวิจัย การประยุกต์ใช้ เป็น ...ภาพสนามการไหลแบบอัดตัวโดยการใช้เลนส์กระจก 
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  18) หน้า 30 รายวิชา 1301 932 การควบคุมระบบไม่เชิงเส้น แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1-2 จาก ...การวิเคราะห์และออกแบบระบบไม่เชิงเส้น ระบบไม่เชิงเส้นในงานวิศวกรรมและ
วิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ระนาบเฟส ทฤษฎีลียาปูนอฟ ฟังก์ช่ันเดสคริปช่ัน แผนที่การทําซ้ํา ความอลวนและ
สาทิสรูป เป็น ...การวิเคราะห์และออกแบบระบบไม่เชิงเส้นและการวิเคราะห์ระบบไม่เชิงเส้นในงานวิศวกรรมและ
วิทยาศาสตร์ ระนาบเฟส ทฤษฎีลียาปูนอฟ ฟังก์ช่ันเดสคริปช่ัน แผนที่การทําซ้ํา ความอลวนและสาทสิรูป 
                   19) หน้า 31 รายวิชา 1301 991 วิทยานพินธ์ ตัดคําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 3-5 ดังน้ี 
โดยเขียนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน การเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในการทําวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล  
การสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะการประเมินคุณค่าผลงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์  การจัดทําเอกสารฉบับสมบูรณ์
เพ่ือการสําเร็จการศึกษา  
                     20) หน้า 31 รายวิชา 1301 992 วิทยานพินธ์ ตัดคําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 3-5 ดังน้ี 
โดยเขียนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน การเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในการทําวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล  
การสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะการประเมินคุณค่าผลงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์  การจัดทําเอกสารฉบับสมบูรณ์
เพ่ือการสําเร็จการศึกษา  
  21) หน้า 32 รายวิชา 1301 993 วิทยานิพนธ์ ตัดคําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 3-5 ดังน้ี 
โดยเขียนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน การเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในการทําวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล  
การสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะการประเมินคุณค่าผลงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์  การจัดทําเอกสารฉบับสมบูรณ์
เพ่ือการสําเร็จการศึกษา   
  22) หน้า 29 รายวิชา 1301 994 วิทยานิพนธ์ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที ่3 
จาก ...และผลการศึกษาวิจัยที่ค้นคว้าวิจัยมาได้ เป็น ...และผลการศึกษาวิจัยที่ค้นคว้าวิจัยมาได้ วิเคราะห์ สรุป จัดทํา
เล่มฉบับสมบูรณ์ 
  23) หน้า 33 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  24) หน้า 33 เพ่ิมภาระงานสอนในหลักสูตรเดิมของอาจารย์ทุกคน 
  25) หน้า 42 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ประจําหลักสูตร เป็น ...อาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  26) หน้า 73 ขอ้ 5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้แยก
การเขียนข้อกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระออกเป็น 4 แผนการศึกษาตามโครงสร้าง
หลักสูตร     

   หมวดที่ 4 
  1) หน้า 79 ขอ้ 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ปรับการเขียนกลยุทธ์
การสอนให้เหมาะสมกับระดับปริญญาเอก 
  2) หน้า 85 รายวิชา 1301 991 วิทยานิพนธ์ และ1301 992 วิทยานิพนธ์ ปรับการระบุ
Curriculum Mapping ใหม้คีรบทุกจุด 
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  หมวดที่ 5  
  1) หน้า 86 ขอ้ 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
ปรับการเขียนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย  
  2) หน้า 87 ข้อ 3 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แยกระหว่าง แบบ 1.1 และ 
แบบ 1.2  
   
  หมวดที่ 6 
  1) หน้า 88 ขอ้ 1.4 แก้ไขขอ้ความ จาก ...มีการกําหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและ
ให้คําแนะนําและปรึกษา โดยช่วงแรกให้ทาํการสอนร่วมกับอาจารย์พ่ีเลี้ยง เป็น ...มีการกําหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือ
ช่วยเหลือและให้คําแนะนําและปรึกษา โดยช่วงแรกให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอนโดยทําการสอนร่วมกับอาจารย์พ่ี
เลี้ยง 
  2) หน้า 88 ขอ้ 1.5 แก้ไขขอ้ความ จาก ...มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา เป็น ...มีระบบการติดตามให้คณาจารย์นําความรู้และทกัษะที่ได้
จากการพัฒนา 
  3) หน้า 89 ขอ้ 2.7 แก้ไขขอ้ความ จาก ...มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา เป็น ...มีระบบการติดตามให้คณาจารย์นําความรู้และทกัษะที่ได้
จากการพัฒนา 

    4) หน้า 89 ขอ้ 4.2 แก้ไขขอ้ความ จาก ...การจัดทําเว็บไซต์/เอกสารเผยแพร่ ด้านการ
เรียนการสอน เป็น ...การจัดทําเว็บไซต์/เอกสารเผยแพร่ ด้านการเรียนการสอน  
  
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 90 ขอ้ 1 การบริหารหลักสูตร ปรบัการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
  2) หน้า 92 ขอ้ 1.5.6 แก้ไขข้อความ จาก ...มีคณะกรรมการควบคุม เป็น                    
มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูรควบคุม 
  3) หน้า 92-96 ตัดข้อมูล ข้อ 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 3. การบริหาร
คณาจารย์ 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 5.การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา   
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  4) หน้า 97 ขอ้ 4 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ เป็น ...อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และเพ่ิมตัวบ่งช้ีข้อ 4.3 
 
   หมวดที่ 8 
  1) หน้า 99 ขอ้ 1.1 ข้อย่อย 2 แก้ไขข้อความ จาก ...ขอคาํแนะจากอาจารย์ เป็น           
...ขอคําแนะนําจากอาจารย์ 
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   2) หน้า 99 ขอ้ 1.1 ข้อย่อย 4 แก้ไขข้อความ จาก ...ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา  
การทํากิจกรรมและผลการสอบ เป็น ...ประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา การทํากิจกรรมและผลการสอบและ
ความก้าวหน้าของงานวิจัย 

3) หน้า 99 ขอ้ 1.2 ข้อย่อย 3 ตัดข้อความ การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
   4) หน้า 99 ขอ้ 2.1 แก้ไขขอ้ความ จาก ...มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ โดย
นักศึกษา และประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การสอบ การทํางานกลุ่ม เพ่ือปรับกลยุทธ์การ
สอนให้เหมาะสม ให้นักศึกษากรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินของหลักสูตร เป็น ...ประเมินผลการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษา และประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การสอบ การทํางานกลุ่ม งานวิจัย 
เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนและควบคุมดูแลแนะนําให้เหมาะสม ให้นักศึกษากรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินของ
หลักสูตร 

5) หน้า 99 ขอ้ 2.2 แก้ไขขอ้ความ จาก ...มีการประเมินหลักสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิ ทีป่รึกษา 
และผู้ประเมิน เป็น ...มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประเมิน 

6) หน้า 99 ขอ้ 2.4 แก้ไขขอ้ความ จาก ...มีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร มคอ.7  
เป็น ...มีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร มคอ.7 ทกุปี 

7) หน้า 100 ขอ้ 4.5 แก้ไขขอ้ความ จาก ...วิเคราะห์ข้อมูล โดยคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตร หรือ ประธานหลักสูตร เป็น ...วิเคราะห์ข้อมูล โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

8) หน้า 100 ขอ้ 4.5 แก้ไขขอ้ความ จาก ...ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ 
พิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร เป็น ...ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการ
ดําเนินการหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 

   
  ภาคผนวก 
  ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เพ่ิมประวัติของผู้สอนทุกคนและทบทวนการเขียนอ้างอิงให้เป็นไปตามระบบ Vancouver  
 
 3.3 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกิส์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560   
  คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสตูรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
 

 มติที่ประชุม : เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป  
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ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่  4.1 การปรับปรุงหลักสูตร 
 4.1.1 การปรบัปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
  คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร ส่งสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งต่อให้รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา ตรวจสอบ
การแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด
การแก้ไขดังน้ี 
  หมวดที่ 1  
  1) หน้า 3 ข้อ 8 เพ่ิมอาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษาให้มากขึ้น 
  2) หน้า 5 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 7 ตัดคําว่า อย่างเข้มข้น 
  3) หน้า 5 ข้อ 11.2 ย่อหน้าที ่2 บรรทัดที่ 9 แก้ไขข้อความ จาก …จึงนับเป็นนโยบาย
เร่งรัดของไทยในทศวรรษหน้า เป็น ...จึงนับเป็นนโยบายเร่งรัดของไทยในทศวรรษนี้และทศวรรษหน้า 
  4) หน้า 6 ข้อ 12.1 ย่อหน้าที ่2 บรรทัดที่ 6 แก้ไขข้อความ จาก …ประชาคมอาเซียนขาด
ทรัพยากรมนุษย์ เป็น ...ประชาคมอาเซียนยังขาดทรัพยากรมนุษย์ 
  5) หน้า 6 ข้อ 12.2 ย่อหน้าที ่2 บรรทัดที่ 7 แก้ไขข้อความ จาก …ให้มคีวามสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลยัและคณะศลิปศาสตร์ดังกล่าว เป็น ...ให้มคีวามสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ
ศิลปศาสตร์ดังกล่าวมากข้ึน 
   
  หมวดที่ 2  
  1) หน้า 11 ขอ้ 1.1 ความสาํคัญของหลักสูตร เพ่ิมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความรู้เก่ียวกับภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ความมั่นคงความสงบในลุ่มแม่นํ้าโขงและสันติภาพ 

    2) หน้า 11 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 5 จาก ...มีทักษะในการ
ใช้ภาษาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพและแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิตเป็น ...มีทักษะในการใช้ภาษาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงในการประกอบอาชีพและแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
  3) หน้า 11 ขอ้ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 6 จาก ...ดํารงชีวิตใน
สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ เป็น ...ดํารงชีพในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
  4) หน้า 11 ขอ้ 1.3.1 เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
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  5) หน้า 11 ขอ้ 1.3.2 แก้ไขข้อความ จาก ...สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะและ
ลักษณะร่วมทางภาษาและวัฒนธรรมของผู้คนในภูมิภาคลุม่นํ้าโขง เป็น ...สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะและ
ลักษณะร่วมทางภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
  6) หน้า 11 ขอ้ 1.3.3 แก้ไขข้อความ จาก ...พร้อมกับนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ 
อย่างสร้างสรรค์ เป็น พร้อมด้วยนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 
  7) หน้า 11 ขอ้ 1.3.5 แก้ไขข้อความ จาก ...สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
และรู้เท่าทัน พร้อมทั้งสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงทั้งการพูดและการ
เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น ...สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและรูเ้ท่าทัน  
  8) หน้า 11 เพ่ิมข้อ 1.3.6 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาภูมิภาค
ลุ่มนํ้าโขงทั้งการพูดและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
     9) หน้า 12 ข้อ 2.1.1 แผนการกํากับมาตรฐานหลักสูตร หัวข้อ กลยุทธ์ แก้ไขข้อความ 
จาก ...ส่งเสริมการกํากับนโยบายด้านจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร เป็น ...ส่งเสริมการกํากับนโยบายด้านจํานวนอาจารย์และผู้รับผิดชอบหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
         10) หน้า 12 ขอ้ 2.1.2 แผนการพัฒนานักศึกษา หัวข้อ กลยุทธ์ ข้อ 1 ปรับการเขียนใหม่ 
  11) หน้า 12 ขอ้ 2.1.2 แผนพัฒนาคณาจารย์/ แผนพัฒนากําลังคนให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ิมหัวข้อ กลยุทธ์ ขอ้ 4 ทําวิจัยด้านภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา 
  12) หน้า 15 ขอ้ 2.1.7 แผนสาํรวจความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ิมหัวข้อ กลยุทธ์ 
เพ่ิมการสํารวจ ติดตาม 
 
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 17 ขอ้ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ปรับเป็น 30 คน/
ปีการศึกษา  
  2) หน้า 18 ขอ้ 2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร ปรับการเขียนตามจํานวนนักศึกษา
รับเข้า 
  3) หน้า 19 ขอ้ 3.1.1 แก้ไขจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จาก ...ไม่น้อยกว่า 130 
หน่วยกิต เป็น ...ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต   
  4) หน้า 19 ขอ้ 2.2 กลุ่มวิชาเลือกภาษา แก้ไขจํานวนหน่วยกิต จาก ...27 หน่วยกิต     
เป็น ...30 หน่วยกิต      
  5) หน้า 25 ขอ้ 2 หมวดวิชาเฉพาะ แก้ไขจาํนวนหน่วยกิต จาก ...72 หน่วยกิต            
เป็น ...96 หน่วยกิต        
  6) หน้า 25 รายวิชา แก้ไขตัวเลขในวงเล็บรายวิชา จาก ...1421 215 ทกัษะการนําเสนอ 
3(3-0-6) เป็น ...1421 215 ทักษะการนําเสนอ 3(2-2-5)  
  7) หน้า 25 รายวิชา แก้ไขช่ือรายวิชา จาก ..1454 191 การอ่านและการเขียนในภูมิภาค
ลุ่มนํ้าโขง เป็น ...1454 191 การอ่านและการเขียนเก่ียวกับภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
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  8) หน้า 26 ขอ้ 2.2 กลุ่มวิชาเลือกภาษา เพ่ิมจํานวนหน่วยกิต จาก 27 หน่วยกิต เป็น 30 
หน่วยกิต 
  9) หน้า 30 ขอ้ 1.2 แก้ไขช่ือ จาก ...กลุ่มวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เป็น ...กลุ่มวิชา
วัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
  10) หน้า 32-33 ข้อ 3.1.6 แผนการศึกษา แก้ไขรายวิชาบังคับเลือก จาก ...14XX XXX 
วิชาบังคับเลือกภาษาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (1) เป็น ...14XX XXX วิชาบังคับเลือกภาษา (1) และปรับใหค้รบทุกตาราง 
  11) หน้า 34 ปรับแผนการศกึษาช้ันปีที่ 3 เทอมปลาย ให้เลือกเรียน 4 รายวิชา จัดทํา
ตารางเปรียบเทียบว่าจะไปเรียนวิชาใดบ้างและสามารถเทียบกับรายวิชาใดได้ 
  12) หน้า 59 รายวิชา 1421 215 ทักษะการนําเสนอ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 จาก ...การพูดนําเสนอเก่ียวกับตนเอง เป็น ...การนําเสนอเก่ียวกับตนเอง และแก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  13) หน้า 59 รายวิชา 1454 140 อารยธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1-2 จาก ...การต้ังถิ่นฐานของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์  อารยธรรมอินเดีย  อารยธรรมจีน 
อารยธรรมอิสลาม  อาณาจกัรโบราณในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  การปรับรับวัฒนธรรมตะวันตก เป็น ...การต้ังถิ่นฐานของ
ชุมชนลุ่มนํ้าโขงสมัยก่อนประวัติศาสตร์  อารยธรรมอินเดีย  อารยธรรมจีน อารยธรรมอิสลาม  อาณาจักรโบราณใน
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  อิทธิพลอารยธรรมตะวันตก และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  14) หน้า 60 รายวิชา 1454 151 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ภูมิศาสตร์กายภาพของภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เป็น ...ภูมิศาสตร์กายภาพของภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
แต่ละภาค และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถกูต้อง 
  15) หน้า 61 รายวิชา 1454 240 ประวัติศาสตร์ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงสมัยใหม่ เพ่ิมเน้ือหา
เก่ียวกับสงครามอินโดจีน และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถกูต้อง 
  16) หน้า 62 รายวิชา 1454 492 การวิจัยภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...รายงานวิจัย  กรณีศึกษาภูมภิาคลุ่มนํ้าโขง เป็น ...การเขียนรายงานวิจัยและการนําเสนอ
และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  17) หน้า 63 ขอ้ 2.2 วิชาบังคับเลือก แก้ไขข้อความ เป็น ...กลุ่มวิชาเลือกภาษา 
  18) หน้า 76 รายวิชา 1454 331 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก ...สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและบริบททางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
เป็น ...สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  บริบททางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และแก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  19) หน้า 77 รายวิชา 1454 382 ระบบกฎหมายในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับ
ความแตกต่างของกฎหมายของประเทศในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  
  20) หน้า 77 รายวิชา 1454 451 นิเวศวิทยาในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับ
ผลกระทบต่อนิเวศวิทยาในอนาคต 
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  21) หน้า 79 รายวิชา 1432 233 ประวัติศาสตร์กัมพูชา แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1-2 จาก ...การศึกษาอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเผยแผ่วัฒนธรรมอินเดีย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น ...อิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียและการเผยแผ่วัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และแก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  22) หน้า 79 รายวิชา 1433 236 ภูมิศาสตร์จีน แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัด
ที่ 2 จาก ...และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็น ...และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของจีน 
    23) หน้า 81 ข้อ 3.2 ช่ือ สกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ ให้ระบุจํานวนช่ัวโมงที่
สอนรวมต่อภาค 
  
  หมวดที่ 4 
    1) หน้า 91 คณุลักษณะที่พึงประสงค์ ข้อ 2 แก้ไขข้อความ จาก 2. มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงภาษาใดภาษาหน่ึงที่มีประสทิธิภาพ เป็น 2. มีทักษะการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษ 
  2) หน้า 92 ขอ้ 2 ด้านความรู้ เพ่ิมผลการเรียนรู้ให้มากขึน้  
  3) หน้า 93 ขอ้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา ขอ้ 3.3 แก้ไขขอ้ความ จาก นําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ เป็น นําความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมลุ่มนํ้าโขงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ 
  4) หน้า 100 รายวิชา 1421 215 ทักษะการนําเสนอ เพ่ิมความรับผิดชอบหลักให้มากขึน้ 
 
  หมวดที่ 5 
  1) หน้า 104 ขอ้ 2. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ปรับการ
เขียนให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
  2) หน้า 105 ขอ้ 3.2 และ 3.4 ปรับการเขียน จาก (Cumulative G.P.A) เป็น 
(Cumulative G.P.A.) 
  
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 109 จาํนวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และที่
เก่ียวข้อง ไขข้อความ จาก หอ้งสมุดมหาวิทยาลัย เป็น ห้องสมุดสํานักวิทยบริการ 
  2) หน้า 109 จาํนวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และที่
เก่ียวข้อง ไขข้อความ จาก หอ้งสมุดคณะ เป็น ห้องค้นคว้าคณะ  
  3) หน้า 112 ขอ้ 1.3 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 1 จาก ...มีมรีายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน เป็น ...มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
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  4) หน้า 112 ขอ้ 1.4 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 1 จาก ...จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน เป็น ...จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.3 ตาม
แบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
 
  หมวดที่ 8 
  1) หน้า 116 ขอ้ 4.1 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 5-6 จาก ...รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) เป็น ...รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
       

 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเท่ียวและ
บริการ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร ส่งใหส้ํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งต่อให้รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา 
ตรวจสอบการแก้ไขและให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดการแก้ไขดังน้ี  

  หมวดที่ 1 
  1) หน้า 1 ข้อ 4 แก้ไขข้อความ จาก ...แผน ก แบบ ก2 ไมน้่อยกว่า 36 หน่วยกิต เป็น 
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  2) หน้า 2 ข้อ 7 แก้ไขข้อความจาก ...พ.ศ. 2562 เป็น ...พ.ศ. 2561 
  3) หน้า 2 แก้ไขข้อความจาก ...8.7 ผู้ประกอบการและผู้จดัการของธุรกิจเอกชนแขนง
ทางด้านการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ เป็น ...8.6 ผู้ประกอบการและผูจ้ัดการของธุรกิจเอกชนแขนงทางด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการต่างๆ 
 
  4) หน้า 4 ข้อ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม
ที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับ นวัตกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  
10-20 ปี ข้างหน้า 
  5) หน้า 5 ข้อ 12 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ จาก ...พิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร
ข้างต้น เป็น ...พิจารณาในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรข้างต้น 
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  6) หน้า 5 ข้อ 13.2 แก้ไขข้อความจาก ... 13.2 การบริหารจัดการ :  ไมม่ี เป็น ... 13.3 
การบริหารจัดการ :  ไมม่ ี
 
  หมวดที่ 2 
  1) หน้า 6 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร ปรบัการเขียนใหก้ว้างขึ้น 
  2) หน้า 10 ขอ้ 1.3.1 แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...มีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวและบริการในระดับสูง เป็น ...มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและ
บริการในระดับสูงขึ้น 
  3) หน้า 7 ข้อ 1. แผนการบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หัวข้อ 
กลยุทธ์ 
  4) หน้า 7 ข้อ 1. แผนการบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หัวข้อ 
2.2 กลยุทธ์ แก้ไขข้อความ จาก ...สนับสนุน กํากับ ติดตาม อาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. เป็น ...สนับสนุน กํากับ ติดตาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
    5) หน้า 7 ข้อ 1. แผนการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หัวข้อ    
2.3 ตัวบ่งช้ี/หลักฐาน แก้ไขขอ้ความ จาก ...มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.ตลอดระยะเวลา
หลักสูตร เป็น ...มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ.ตลอดระยะเวลาหลักสูตร 
  6) หน้า 8 ข้อ 3. แผนพัฒนาอาจารย์ หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ แก้ไขข้อความ จาก             
...2.สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านศาสตร์ทางด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ      
เป็น ... 2.สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมการท่องเทีย่วและบริการ 
   7) หน้า 8 ข้อ 5. แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนสือ่การเรียนการสอนของหลักสตูร หัวข้อ 2.2  
กลยุทธ์ เพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับสง่เสริมการสร้างเครือข่ายเพ่ือเป็นแหล่งฝึกงานหรือฐานความรู้ 
  8) หน้า 8 ข้อ 6. แผนสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาม หัวข้อ 2.2  กลยุทธ์       
เพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับส่งเสริมการนําข้อมูลมาใช้ 
  
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 10 ขอ้ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้ทบทวนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2) หน้า 11 ขอ้ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ให้ทบทวนการเขียนปัญหาของนักศึกษา
แรกเข้า 
  3) หน้า 11 ขอ้ 2.6 งบประมาณตามแผน ปรับให้เป็นไปตามจํานวนรับเข้าศึกษา   
  4) หน้า 12 ขอ้ 2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร ปรับการเขียนความคุ้มทุน  
  5) หน้า 13 ขอ้ 1.2 กลุ่มวิชาบังคับ แก้ไขขอ้ความ จาก ...ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต       
เป็น ...ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  6) หน้า 15 รายวิชา 1449 702 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แก้ไขช่ือรายวิชา      
เป็น ... 1449 702 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
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  7) หน้า 15 ปรบัการเขียนคําอธิบายสําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร 
  8) หน้า 15 รายวิชา 1449 790 สัมมนานวัตกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 3(3-0-9) 
แก้ไขหน่วยกิตและแยกรายวิชาเป็น 3 รายวิชา เป็น ...1449 790 สัมมนานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 1 1(1-1-2) 
1449 791 สัมมนานวัตกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 2 1(1-1-2) 1449 792 สัมมนานวัตกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการ 
3 1(1-1-2) 
  9) หน้า 16 รายวิชา 1449 890 วิทยานิพนธ์ แก้ไขข้อความ จาก …12(12-0-0) เป็น 12 
หน่วยกิต 
  10) หน้า 17-19 ตัดโครงสร้างหลักสูตร 3.1.4.2 แบบ ข 
  11) หน้า 28 รายวิชา 1449 723 การจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 
เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงสําหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 
  12) หน้า 30 รายวิชา 1449 742 นโยบายและการวางแผนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ แก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 3-4 จาก ...การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและตลาดการท่องเที่ยว การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น เป็น ...การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเทีย่ว 
การวางแผนการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและตลาดการท่องเท่ียว การวางแผนการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว
ของชุมชนท้องถิ่น     
  13) หน้า 31 รายวิชา 1449 751 การเป็นผูป้ระกอบการสําหรับนวัตกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ ปิดรายวิชาและนําเน้ือหาไปรวมกับรายวิชาอ่ืน 
  14) หน้า 32 รายวิชา 1449 760 นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และรายวิชา
1449 761 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในลุ่มนํ้าโขงเพ่ือการท่องเที่ยว ยุบรวมกัน  
  15) หน้า 35 รายวิชา 1449 890 วิทยานิพนธ์ ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน
และให้เห็นกระบวนการ 
  16) หน้า 36 รายวิชา 1449 891 การค้นคว้าอิสระ ตัดออก 
  17) หน้า 40 ขอ้ 5.1 คําอธิบายโดยย่อ ปรับการเขียนใหม่และเพ่ิมการวิจัยด้านการ
ท่องเที่ยว 
  18) หน้า 40 ขอ้ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตัดแผน ข ออก 
  18) หน้า 41 ขอ้ 5.4 แก้ไขจํานวนหน่วยกิต จาก 3 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต  
  19) หน้า 41 ขอ้ 5.5.2 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้
คําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนักศึกษา เป็น ...อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษาและการ
ติดตามการทํางานและความก้าวหน้าของนักศึกษา 
  20) หน้า 42 ขอ้ 5.6.1 แก้ไขข้อความ จาก ...ประเมินคุณภาพงานวิจัย/โครงงานโดย
อาจารย์ประจําวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็น ...ประเมินคุณภาพงานวิจัย/โครงงานโดยอาจารย์ประจํารายวิชาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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  หมวดที่ 4 
  1) หน้า 44 ขอ้ 2 การพัฒนาผลการเรียนรูแ้ต่ละด้าน ปรับการเขียนใหก้ระชับและให้เป็น
ระดับบัณฑิตศึกษา 
  2) หน้า 44 ขอ้ 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ปรับการเขียนกลยุทธ์
การสอน 
  3) หน้า 48 Curriculum Mapping ปรับการเขียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน 
 
  หมวดที่ 5 
  1) หน้า 50 ขอ้ 2. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ปรับการ
เขยีนให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
  2) หน้า 50 ขอ้ 2.2.1 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ จาก ...ประธานหลักสูตร เป็น ...อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  3) หน้า 51 ขอ้ 3.2 แผน ข... ตัดออก 
   4) หน้า 51 ขอ้ 3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร... ตัดออก  
  
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 53 ขอ้ 1.1.1 ด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับการเขียนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  
  2) หน้า 54 ขอ้ 1.4.2.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปรับการเขียนโดยให้ระบุ 
อาจารย์ทําวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวและบริการ 
  3) หน้า 54 ขอ้ 1.5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน แก้ไขข้อความ
บรรทัดที่ 1 จาก ...กําหนดผู้สอน เป็น ...กําหนดอาจารย์ผู้สอน 
  4) หน้า 54 ขอ้ 2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1-3 
จาก ...ตํารา และการสืบค้นผา่นฐานข้อมูล โดยมีหอสมุดมหาวิทยาลัยฯ สํานักวิทยบริการที่มีหนังสือด้านการ
บริหารธุรกิจและด้านอ่ืนๆรวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนในระดับคณะได้จัดให้มีหอ้งสมุดประจําคณะที่มีหนังสอื 
เป็น ...ตํารา และการสืบค้นผา่นฐานข้อมูล โดยมีสํานักวิทยบรกิารที่มีหนังสือด้านการบริหารธุรกิจและด้านอ่ืนๆ
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบคน้ ส่วนในระดับคณะได้จัดให้มีห้องค้นคว้าประจําคณะที่มหีนังสือ 
  5) หน้า 55 ขอ้ 3. ความพรอ้มด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล แก้ไข
ข้อความบรรทัดที่ 2 จาก ...โดยมีห้องสมุดมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ และห้องสมุดคณะ เป็น ...โดยมีสํานักวิทย
บริการ และหอ้งค้นคว้าคณะ  
  6) หน้า 56 ขอ้ 3.3.4 แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 2 จาก ...3.3.4 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบมีการ
สั่งซื้อหนังสือ ตํารา ทั้งในส่วนงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากคณะ 40,000 บาท/ปีงบประมาณ เป็น ... 3.3.4 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบมีการสั่งซื้อหนังสือ ตํารา ทั้งในส่วนงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากคณะศิลปะศาสตร์ 
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  7) หน้า 58 ขอ้ 5.1 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 2 จาก ...อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
เป็น ... อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายวิชา   
   
  หมวดที่ 8 
     1) หน้า 60 ขอ้ 4.2 แก้ไขขอ้ความ จาก มีการนําข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ มาทบทวนผลการประเมินและ
การวางแผนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร... เป็น 4.2 มีการนําข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษา นักศึกษาพ้นสภาพ บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือผู้ประเมินภายนอก  
ผู้ใช้บัณฑิตและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ มาทบทวนผลการประเมินและการวางแผนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
  2) หน้า 60 ขอ้ 4.3 แก้ไขขอ้ความ จาก ...ประชุมอาจารย์ประจําหลักสตูรเพ่ือพิจารณา
ทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร เป็น ...ประชุมอาจารย์ประจําหลักสตูรและอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณาทบทวนผล
การดําเนินการหลักสูตร 
   
  ภาคผนวก 
  ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เพ่ิมประวัติของผู้สอนทุกคน 
 
 4.1.3 การปรบัปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560     
  คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  

 มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อน
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี  

 
  หมวดที่ 1 
  1) หน้า 1 ข้อ 4 แก้ไขข้อความ จาก ...แผน ก แบบ ก2 ไมน้่อยกว่า 36 หน่วยกิต และ 
เป็น แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ 
  2) หน้า 2 ข้อ 7 แก้ไขข้อความจาก ...พ.ศ. 2562 เป็น ...พ.ศ. 2561 
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  3) หน้า 4 ข้อ 11.2 บรรทัดที ่2 แก้ไขข้อความ จาก ...ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็น ...คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4) หน้า 6 ข้อ 13.3 การบริหารจัดการ ปรับการเขียนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 
   
  หมวดที่ 2 
  1) หน้า 7 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 2 จาก นวัตกรรมการ
สอนใหม่ๆ  เป็น นวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆ  และเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับมีจรรยาบรรณวิชาชีพและนักวิจัย 
  2) หน้า 7 ข้อ 1.3.3 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความรอบรู้และความสามารถด้านการทําวิจัย
ที่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าในระดับสูงด้านวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ มีความตระหนักรู้เรื่องความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรมภาษาที่ 1 และภาษาที่ 2 เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
นํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ได้ เป็น ...มีความรอบรู้และ
ความสามารถด้านการทําวิจัยที่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าในระดับสูงขึ้นด้านวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ     
มีความตระหนักรู้เรื่องความแตกต่างด้านวัฒนธรรมภาษาที่ 1 และภาษาที ่2 และข้อความท่ีตัดออกนําไปรวมกับข้อ 
1.3.4 
  3) หน้า 7 ข้อ 1.3.4 แก้ไขข้อความบรรทัดที ่2 จาก ...ตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไข เป็น ...แนวทางการแก้ไข  
  4) หน้า 7 ข้อ 1.3.5 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความสามารถในการสื่อสารถงึผลการศึกษา 
ค้นคว้าและการวิจัยทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยการเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อต่างๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการ นัก
วิชาชีพและบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน เป็น ...มีความสามารถในการสื่อสารผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยทั้ง 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยการเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อต่างๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพและบุคคลอ่ืนๆ  
    5) หน้า 8 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง ปรับตัวบ่งช้ี/หลักฐานให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์  
  6) หน้า 9 ข้อ 9 ในตัวบ่งช้ี/หลักฐาน แก้ไขขอ้ความ จาก ...ร้อยละ 80 ของนักศึกษาและ 
อาจารย์ในหลกัสูตรมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จัดทําโดยคณะศิลปศาสตร์ เป็น ...นักศึกษาและ
อาจารย์ในหลกัสูตรมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3.51 ที่จัดทาํโดยคณะศิลปศาสตร์  
  7) หน้า 10 ขอ้ 5 6 8 ในตัวบ่งช้ี/หลักฐาน ให้ย้ายไปข้อ 4. แผนการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในหลกัสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
  8) หน้า 10 ขอ้ 3 หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับการสนับสนุนให้มีการจัดหา
โปรแกรมหรือ software และฐานข้อมูลวิจยัอย่างเพียงพอ 
  9) หน้า 11 ขอ้ 1 หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...สง่เสริมให้อาจารย์
ผู้สอน เป็น ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับการสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนทําการวิจัย
ทางด้านภาษาอังกฤษ 
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  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 13 ขอ้ 1.1ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน ปรับการ
เขียนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย  
  2) หน้า 13 ขอ้ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน แก้ไขข้อความ จาก ...ภาคฤดูร้อน ช้ันปี
ที่ 1 เป็น ...ม ี
  3) หน้า 13 ขอ้ 2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน เพ่ิมข้อมลูภาคฤดูร้อน 
  4) หน้า 13 ขอ้ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แยกคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ 
ก 2 และแผน ข  
  5) หน้า 14 ขอ้ 2.41 ปรับการเขียนให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร  
  6) หน้า 16 ขอ้ 1.1 กลุ่มวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตัดออก 
  7) หน้า 17-18 ข้อ 1.1 กลุม่วิชาเสริมพ้ืนฐาน ตัดออก 
  8) หน้า 18 รายวิชา 1421 722 การประเมินและออกแบบสื่อการสอนภาษาอังกฤษ แก้ไข
ช่ือรายวิชาเป็น เป็น ... 1421 722 การประเมินสื่อและออกแบบสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
  9) หน้า 19 ขอ้ 1.1 กลุ่มวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตัดออก 
  10) หน้า 19 รายวิชา 1421 821 นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษา แก้ไขช่ือรายวิชา     
เป็น …1421 821 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อสมัยใหม ่และแก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  11) หน้า 25 ให้ตัดรายวิชา 1421 700 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา และ1421 701 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
  12) หน้า 25 รายวิชา 1421 710 ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษา แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...วากยสัมพันธ์  สัทศาสตร์  วิทยาหน่วยคํา  อรรถศาสตร์ เป็น ...ประโยค  เสียง  คํา  
ความหมาย และแก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง    
  13) หน้า 26 รายวิชา1421 721 การทดสอบและการประเมินผลทางภาษา แก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ประเภทของแบบทดสอบ เป็น ...ประเภทของวิธีการทดสอบและ
แบบทดสอบ และแก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  14) หน้า 26 รายวิชา 1421 722 การประเมินและออกแบบสื่อการสอนภาษาอังกฤษ     
ตัดรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน จาก ...1421 711 แนวทางการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษ เป็น ...ไม่มี  
  15) หน้า 26 รายวิชา 1421 722 การประเมินและออกแบบสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย จาก ...การประเมินสื่อและการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
สอนภาษาอังกฤษ  การสร้างสื่อตามแผนการสอน การสอนโดยใช้สื่อ  การประเมินผลสื่อการสอน เป็น ...การประเมิน
คุณภาพสื่อ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสือ่อิเล็กทรอนิกส์ในการสอนภาษาอังกฤษ  การสร้างสื่อตามแผนการสอน 
การประเมินผลสื่อการสอน และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง    
  16) หน้า 27 รายวิชา 1421 730 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที ่2 จาก ...วิธีดําเนินการวิจัย เป็น ...กระบวนการวิจัย และแก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  



29 

  17) หน้า 27 รายวิชา 1421 731 สัมมนา 1 และ รายวิชา 1421 732 สัมมนา 2 ปรับการ
เขียนคําอธิบายรายวิชาตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 
  18) หน้า 28 รายวิชา 1421 801 ทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง ปรับการเขียนคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  19) หน้า 28 รายวิชา 1421 820 การออกแบบการสอน แก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 จาก ...การวางแผนและออกแบบประมวลรายวิชาและหลักสตูรอบรมภาษา เป็น ...การวางแผนและ
ออกแบบการสอนรายวิชาและหลักสูตรอบรมภาษา และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  20) หน้า 29 รายวิชา 1421 821 นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษา แก้ไขช่ือรายวิชา    
เป็น …1421 821 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อสมัยใหม ่   
  21) หน้า 29 รายวิชา 1421 821 นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษา ตัดรายวิชาที่ต้อง 
เรียนมาก่อน จาก ...1421 720 แนวทางการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษ เป็น ...ไม่ม ี
  22) หน้า 29 รายวิชา 1421 821 นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษา แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ทฤษฎี การประยุกต์ใช้และการผลิตสื่อสมัยใหม่ในการสอนภาษา  ระบบจัดการ
การเรียนรู้ เป็น ...ระบบจัดการการเรียนรู้  ทฤษฎี การประยุกต์ใช้และการผลิตสื่อสมัยใหม่ในการสอนภาษา    
  23) หน้า 29 รายวิชา 1421 823 ประเด็นและแนวโน้มในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
แก้ไขคําหน่วยกิต จาก ...3(3-0-9) เป็น ...3(2-2-8)  
  24) หน้า 29 รายวิชา 1421 824 ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  
  25) หน้า 30 รายวิชา 1421 831 การค้นคว้าอิสระ และ 1421 832 วิทยานพินธ์ ปรับการ
เขียนคําอธิบายรายวิชาตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 
  26) หน้า 36 ขอ้ 5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้แยก
การเขียนข้อกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระออกจากกัน   
  27) หน้า 38 ขอ้ 5.4.1 จํานวนหน่วยกิตการทําวิทยานิพนธ์ แก้ไขคําอธิบาย จาก           
...จํานวน 12 หน่วยกิต และจํานวนช่ัวโมง 540 ช่ัวโมงสําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ลงทะเบียนภาคการศึกษาละ
อย่างน้อย 2 หน่วยกิต และจาํนวนช่ัวโมง 90 ช่ัวโมง เป็น ...จํานวน 12 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 
ลงทะเบียนภาคการศึกษาละ 6 หน่วยกิต  

  28) หน้า 38 ขอ้ 5.4.2 จํานวนหน่วยกิตการทําการค้นคว้าอิสระ แก้ไขคําอธิบาย          
จาก ...จํานวน 6 หน่วยกิต และจํานวนช่ัวโมง 270 ช่ัวโมงสําหรับนักศึกษาแผน ข ลงทะเบียนภาคการศึกษาละอย่าง
น้อย 1 หน่วยกิต และจํานวนช่ัวโมง 45 ช่ัวโมง เป็น ...จํานวน 6 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาแผน ข ลงทะเบียนภาค
การศึกษาละ 3 หน่วยกิต  

  29) หน้า 39 ขอ้ 5.6.3 อาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์หรือการ
ทําการค้นคว้าอิสระในทุกสิ้นภาคการศึกษา แก้ไขคําอธิบาย เป็น ...5.6.3 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจําหลักสูตรและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกันประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์หรือการทําการค้นคว้าอิสระในทุกสิ้น
ภาคการศึกษา 
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  หมวดที่ 4 
  1) หน้า 41 ขอ้ 1) ผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ปรบัการเขียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  2) หน้า 41 ขอ้ 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ปรับการเขียนกลยุทธ์
การสอน 
    
  หมวดที่ 5  
  1) หน้า 48 ขอ้ 2.1.2 บรรทัดที่ 4-5 แก้ไขคําอธิบาย จาก ...กําหนดรายวิชาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 และการอุทธรณ์ เป็น ...กําหนดรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และการอุทธรณ์  
  2) หน้า 48 ขอ้ 2.1.6 บรรทัดที่ 3 แก้ไขคําอธิบาย จาก ...และการวัดผลและแจ้งให้
อาจารย์ผู้สอนทราบเพ่ือจะได้นําผลการทวนสอบน้ัน เป็น ...และการวัดผลและแจ้งใหอ้าจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนทราบเพ่ือจะได้นําผลการทวนสอบน้ัน 
   
  หมวดที่ 6 
  1) หน้า 50 ขอ้ 1.2 ปรับการเขียนเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
  2) หน้า 50 ขอ้ 1.5 แก้ไขขอ้ความ บรรทดัที่ 1 จาก ก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะจัดประชุมร่วมกันกับอาจารย์ เป็น ก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะจดั
ให้อาจารย์ใหมป่ระชุมร่วมกันกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3) หน้า 50 ขอ้ 1.7 แก้ไขขอ้ความ บรรทดัที่ 1 จาก ...เมื่ออาจารย์ใหม่มีคุณสมบัติครบ
ตามท่ีหลักสูตรฯ กําหนดแล้ว เป็น ...เมื่ออาจารย์ใหม่มคีุณสมบัติครบตามที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กําหนดแล้ว 
  4) หน้า 50 ขอ้ 1.8 ปรับการเขียนให้ครอบคลุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  5) หน้า 51 ขอ้ 2.1.3 แก้ไขข้อความ บรรทัดที่ 1 จาก ...มีการประชุมหลักสูตรฯ          
เป็น ...มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  6) หน้า 51 ขอ้ 2.3.1 แก้ไขข้อความ บรรทัดที่ 1 จาก สง่เสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เป็น ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 52 ขอ้ 1.1 ปรับการเขียนตามเกณฑ์การประกันหลักสูตร  
  2) หน้า 54 ขอ้ 1.4 ตรวจสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าใครเป็นผู้แต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก 
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  3) หน้า 60 ขอ้ 5.1 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 3 จาก ...อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
เป็น ...อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายวิชา 
     
  ภาคผนวก 
  ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เพ่ิมประวัติของผู้สอนทุกคน 
  
 4.1.4 การปรบัปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
  คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและ
การสื่อสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม : เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
 
 4.1.5 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560   
  คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีครบรอบระยะการ
ปรับปรุงหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรบัปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม : เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
 
วาระที่  5   กําหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2560  
              วันที่ 26 มิถุนายน 2560 
 
  มติที่ประชุม รับทราบกําหนดการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560  
 
เวลา 18.00 น.  ปิดการประชมุ 
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.................................................... 
(นายวิชญ์ธวัช คําสุข) 
นักวิชาการศึกษา 

ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


