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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที่  6/2560  ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
ณ  ห้องประชมุพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6  

อาคารสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร  
และห้องประชุมวารินชาํราบ ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

กรรมการท่ีมาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข   อธิการบดี   กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมขุ ตันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจรญิใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 10. ดร.สนธิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
                และเลขานุการ 
 12. นางภูษณิศา   นวลสกุล     หัวหน้าสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
              ผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นางสาวทัชกานต์   โลมรัตน์                                    นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กรรมการท่ีไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข   (ติดราชการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560) 
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมขุ  ตันตยาภรณ์ (ติดราชการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560) 
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค   (ติดราชการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์   (ติดราชการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560) 
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5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์   (ติดราชการ วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560) 
 6. รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล  (ติดราชการ วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560) 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 1. นายวิชญ์ธวัช  คําสุข     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. นายเอกสิทธ์ิ   โพธ์ิชูชาติ     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. นางอรอุมา   หล่าบรรเทา    สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
รายชื่อผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
 1. นายเฉลิมชัย วงศ์รักษ์     ประธานหลักสูตร 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม ประสานศักด์ิ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวดี   กงเพชร   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์    เจริญบุตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5. นางธิราพร   ศรีบุญยงค์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6. นางจิราภรณ์   สมิธ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 
 1. นางสาววรรณภา ชํานาญกิจ    ประธานหลักสูตร 
 2. นายสัมพันธ์   สุวรรณเลิศ    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ   กอบบุญ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. นายทํานอง   วงศ์พุทธ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5. นางกมลวัฒน์   เลก็นาวา    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุท   ธารีเธียร   อาจารย์ผู้สอน 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์  อาจารย์ผู้สอน 
 8. นางสาวนงลักษณ์ สูงสุมาลย์    อาจารย์ผู้สอน 
 9. นายภาสพงศ์ ผิวพอใช้     อาจารย์ผู้สอน 
 10. นายบุญชู ภูศรี      อาจารย์ผู้สอน 
 11. นางสาวศภุมน อาภานันท์    อาจารย์ผู้สอน 
 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสือ่สาร  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. รองศาสตราจารย์เมชฌ   สอดส่องกฤษ   ประธานหลักสูตร 
 2. นางสาวชิดหทัย   ปุยะติ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 3. นายณัฐวุฒิ   สุขประสงค์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. นางประภาพร   ศศิประภา    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานเิทศศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 
 1. นายธีระพล   อันมัย     ประธานหลักสูตร 
 2. นางนริศรา   แสงเทียน     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. นายสุรศักด์ิ   บุญอาจ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 4. นายกฤษกร   ไสยกิจ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
 1. นางสาววิชุลดา พิไลพันธ์     ประธานหลักสูตร 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. นางสาวอภินันท์ สงเคราะห์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. นายจักรพันธ์ แสงทอง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5. นายจักเรศ อิฐรัตน์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6. นายมิตต ทรัพย์ผุด     อาจารย์ผู้สอน 
 7. นางสาวสุรีรตัน์   บุบผา     อาจารย์ผู้สอน 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศรี  ชัยวณิชยา   อาจารย์ผู้สอน 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  คําคง   อาจารย์ผู้สอน 

10. ดร.อรนุช  ปวงสุข     อาจารย์ผู้สอน 
 

การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ   คณบดี คณะบริหารศาสตร์ 
 2. ดร.อุทัย อันพิมพ์     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 3. ดร.สุขวิทย์  โสภาพล     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 4. นางสาววรารัตน์   บุญแฝง    ประธานหลักสูตร 
 5. นางสาวสิริรัตน์   ชอบขาย    อาจารย์ 
 6. ดร.สายรุ้ง   ดินโคกสูง     อาจารย์ 
 7. นายพิทยพรหมกันต์  นันทะเสน    อาจารย์ 
 8. นางกัญญณ์ชัพร  ศรีสร้อย      นักวิชาการศึกษา 
 9. นางสาวเกศศิริ  บุบผาพันธ์        เจ้าหน้าที่งานวิชาการ 
 
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตและหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ   อินทร์ประสิทธ์ิ  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
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 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์   นุตโร   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์   กสิพร้อง       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
เริ่มการประชมุเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังน้ี  
 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
            การลาประชุมของกรรมการ  
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วยกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัย ได้ขอลาประชุม  
 
 - วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ และ 
รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล  
 - วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข และ 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข  ตันตยาภรณ์ 
 - วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงษ์ภูวรักษ์   

      
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
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  
 3) ระดับปริญญาเอก จํานวน 12 หลักสูตร 

  มีหลักสูตรต้องดําเนินการปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 จาํนวนทั้งสิ้น 57 หลักสูตร ผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จาํนวน 34 หลกัสูตร อยู่ระหว่าง
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร จํานวน 15 หลักสูตร (รวมหลักสูตรที่จะพิจารณาในวันที่ 
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24-25 พฤษภาคม 2560 จํานวน 8 หลักสตูร และปิดหลกัสูตรจํานวน 8 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 
  มติที่ประชุม รบัทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
  2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 7-8 เมษายน 2560 
 
  มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2560 วันที ่6 พฤษภาคม 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
  1) หน้า 1 บรรทัดที่ 7 แก้ไขขอ้ความจาก 6/2560 เป็น 5/2560 
  2) หน้า 3 บรรทัดที่ 5 แก้ไขขอ้ความจาก ...แก้ไขตามข้อเสนอแนะวันที่เท่าไหร่ เป็น  
...แก้ไขตามข้อเสนอแนะในวันใด 
  3) หน้า 10 บรรทัดที่ 25-26 แก้ไขข้อความจาก ครั้งที่ 5/2560 วันที ่6 พฤษภาคม 2560 
เป็น ครั้งที่ 6/2560 วันที ่24-25 พฤษภาคม 2560 
 
ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง  - ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่  4.1 การปรับปรุงหลักสูตร  
 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตร ส่งสาํนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี  
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  หมวดที่ 1  
  1) หน้า 1 ข้อ 4 แก้ไขจํานวนหน่วยกิตจาก ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 
136 หน่วยกิต 
  2) หน้า 2 ข้อ 3.13 ตัดคําว่า เป็นต้น 
  3) หน้า 5 ข้อ 12.1 และข้อ 12.2 บรรทัดที ่2 แก้ไขข้อความจาก ...พ.ศ. 2551-2563  
เป็น ...พ.ศ. 2551-2565 
  4) หน้า 5 ข้อ 12.2 ปรับรูปแบบการเขียนให้กระชับชัดเจน และให้เช่ือมโยงกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน 
  5) หน้า 5-6 ขอ้ 13 เรียงลําดับหัวข้อใหม่จาก 13.1.2.2 วิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร 
เป็น ข้อ 13.1.2.3 และข้อ 13.1.2.3 วิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร เป็น ข้อ 13.1.2  
  6) หน้า 6 ข้อ 13.2.2 ตัดคําว่า ...ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 
 
  หมวดที่ 2  
  1) หน้า 8 ข้อ 1.1 ความสําคัญของหลักสูตร แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 4 จาก ...จะส่งเสริม
ให้คนไทยมคีวามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ... เป็น ...จะส่งเสริมให้บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ... 
  2) หน้า 8 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...มีความ
เช่ียวชาญในภาษาอังกฤษสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์... เป็น ...มีความรู้ในภาษาอังกฤษ สามารถคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์... 
  3) หน้า 8 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ิมหัวข้อเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีหรือการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
  4) หน้า 9 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ปรับข้อความให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ 
 
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 13 ขอ้ 2.3 (1) ระบุช่ือเต็มของคําว่า CEFR เป็น กรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุม่สหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR)) 
  2) หน้า 16 ขอ้ 3.1.1 แก้ไขจํานวนหน่วยกิตจาก ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต เป็น  
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
  3) หน้า 17 ขอ้ 2 ความหมายของตัวเลข ให้เลือกเฉพาะตัวเลขที่เก่ียวข้องในหลักสูตร 
  4) หน้า 20 ขอ้ 2.1 กลุ่มวิชาแกน แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 
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   4.1) รายวิชา 1421 220 แก้ไขช่ือวิชาภาษาไทยจาก การอ่านและการเขียนเชิง
วิเคราะห์เบ้ืองต้น เป็น การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และการเขียนเบ้ืองต้น และแก้ไขช่ือวิชาภาษาอังกฤษ 
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
   4.2) รายวิชา 1421 321 แก้ไขช่ือวิชาภาษาไทยจาก การแปลเบ้ืองต้น เป็น  
การแปลภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น และแก้ไขช่ือวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  5) หน้า 21 ขอ้ 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 
   5.1) รายวิชา 1421 215 แก้ไขช่ือวิชาภาษาไทยจาก ทักษะการนําเสนอ เป็น  
ทักษะการนําเสนอภาษาอังกฤษ และแก้ไขช่ือวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
   5.2) รายวิชา 1421 221 แก้ไขช่ือวิชาภาษาไทยจาก การเขียนเรียงความ เป็น  
การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และแก้ไขช่ือวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
   5.3) รายวิชา 1421 322 แก้ไขช่ือวิชาภาษาไทยจาก การแปลงานเขียนหลากประเภท 
เป็น การแปลงานเขียนภาษาอังกฤษหลากประเภท และแก้ไขช่ือวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
   5.4) เพ่ิมรายวิชาการฝึกงาน ในกลุ่มวิชาบังคับ  
  6) หน้า 22 ขอ้ 2.4 ปรับการเขียนและจัดลําดับวิชาโทใหม่ 
  7) หน้า 49 รายวิชา 1421 214 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 4 จาก ...holidays เป็น  …holidays celebration; 
  8) หน้า 49 รายวิชา 1421 321 การแปลเบ้ืองต้น แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 2 จาก ...วลีและประโยค จนถึงระดับย่อหน้าสั้นๆ เป็น ...วลี ประโยคและย่อหน้าสั้นๆ และแก้ไขคําอธิบาย
วิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
  9) หน้า 50 รายวิชา 1421 230 ภาษาเบ้ืองต้น เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัด
สุดท้าย เป็น ...การเขียนสรุปความคิดเห็น  
  10) ตรวจสอบแก้ไขรายวิชาที่ใช้คําว่า ดิจิตอล แก้ไขเป็น ดิจิทัล 
  11) หน้า 57 1421 334 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 จาก ...ภาษาศาสตร์เชิงประสาทวิทยาและภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา... เป็น ...ภาษาศาสตร์เชิงประสาท
วิทยา ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา... 
  12) หน้า 64 รายวิชา 1421 111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม แก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก การจองโต๊ะ... เป็น ภาษาอังกฤษในการรับจองโต๊ะ... และแก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  13) หน้า 65 รายวิชา 1421 112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการฝ่ายห้องพัก แก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก การต้อนรับแขก... เป็น ภาษาอังกฤษในการต้อนรับแขก... และแก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  14) หน้า 65 รายวิชา 1421 113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเป็นเจ้าบ้านที่ดี แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก การวิเคราะห์ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม... เป็น ภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์
ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม... และแก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
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  15) หน้า 66 รายวิชา 1421 115 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบิน แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก การบริการผู้โดยสารในสนามบิน... เป็น ภาษาอังกฤษในการบริการผู้โดยสารใน
สนามบิน... และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถกูต้อง 
  16) หน้า 67 ปรับข้อความในตารางเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และให้ระบุรายวิชาทั้งหมดที่สอนของอาจารย์แต่ละท่านให้ครบถ้วน 
  17) หน้า 96 ขอ้ 4 องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แก้ไขข้อความ
จาก ไม่มี เป็น มี และอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน 
 
  หมวดที่ 4 
  1) หน้า 101 ขอ้ 1.3-1.4 ตัดข้อความ ...ทดสอบย่อย สอบกลางภาค ด้วยข้อสอบที่เน้น
การวัดหลักการและทฤษฎี 
  2) หน้า 112 รายวิชา 1421 347 348 3489 404 410 ให้ระบุรับผิดชอบหลักในทักษะ 
ย่อยที่ 4.1  
 
  หมวดที่ 5 
  1) หน้า 113 ขอ้ 2.1.2 แก้ไขคําผิดบรรทัดที ่5 จาก อุธรณ์ เป็น อุทธรณ์ 
  2) หน้า 14 ขอ้ 2.2.1 แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 2 จาก ...ประธานหลักสูตรและ
กรรมการบริหารหลักสูตร เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
  หมวดที่ 6 
  - หน้า 115 ขอ้ 1.2 เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับ มคอ.2- มคอ.7  
   
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 116 ขอ้ 1.2 ระบุช่ือเต็มของคําว่า CEFR เป็น กรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR)) 
  2) ตรวจสอบแก้ไขข้อความท่ีใช้คําว่า สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก แก้ไขเป็น 
สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 
  3) หน้า 120 ขอ้ 4.1 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 1 จาก ...บุคลากรสนับสนุน... เป็น  
...บุคลากรสายสนับสนุน... 
  4) หน้า 120 ขอ้ 5.1.1 แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 2 จาก ...อาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษาใน
ภาพรวมเท่ากับ 1 คน นักศึกษา 15 คน เป็น ...อาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษาในภาพรวมเท่ากับ 1 คนต่อนักศึกษา  
15 คน 
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  หมวดที่ 8 
  1) หน้า 124 ขอ้ 2.2 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 1 จาก ...อินเตอร์เน็ต เป็น ...อินเทอร์เน็ต 
  2) หน้า 125 ขอ้ 4.1 ตัดข้อความบรรทัดที่ 2 คําว่า ..ทําการ.. 
  3) หน้า 125 ขอ้ 4.3 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 1 จาก ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เป็น ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ผูส้อน 
     

 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ
การสื่อสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ
การสื่อสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตร ส่งสาํนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี  
 
  หมวดที่ 1 
  1) หน้า 1 แก้ไขข้อความจาก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก เป็น สาขาภาษา
และวรรณคดีตะวันออก  
  2) หน้า 2 ข้อ 8.4 แก้ไขข้อความจาก ครู เป็น ครูผู้ช่วย 
  3) หน้า 5 ข้อ 12.1 เพ่ิมข้อความย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที ่5 จาก ...เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะจําเป็น เป็น ...เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจําเป็นเพ่ิมขึ้น 
  4) หน้า 5 ข้อ 12.1 ตัดข้อความย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1 คาํว่า ...คือภาษาแม่และภาษา
สําคัญของโลก 
  5) หน้า 6 ข้อ 12.1 เพ่ิมข้อความย่อหน้า 4 บรรทัดที่ 3 จาก ...เอกลักษณแ์ละภูมิปัญญา
ไทยให้มีความเข็มแข็ง ย่ังยืน เป็น ...เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทยให้มคีวามเข็มแข็งมากขึ้นและย่ังยืน 
 
  หมวดที่ 2 
  1) หน้า 10 ขอ้ 1.1 ความสาํคัญของหลักสูตร แก้ไขข้อความบรรทัดที ่1 จาก หลักสตูร
สาขาวิชาภาษาไทยและการการสื่อสาร... เป็น หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร.. 
  2) หน้า 10 ขอ้ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 
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   2.1) แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...มีความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมไทยเป็นอัต
ลักษณ์... เป็น ...มีความรู้ด้านภาษาไทยและการสื่อสาร และวรรณกรรมไทยอันเป็นอัตลักษณ์... 
   2.2) แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 2-3 จาก ...ทักษะทางภาษา มีความเข้าใจและเจตคติที่ดี
ทางภาษาและวรรณกรรมไทยและท้องถิ่น เป็น ...ทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทยและการสื่อสาร มีความเข้าใจและ
เจตคติที่ดีทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 
  3) หน้า 10 ขอ้ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 
   3.1) ตัดคํานําหน้าข้อความคําว่า “มี” ทุกขอ้ 
   3.2) ข้อ 1.3.1 แก้ไขข้อความจาก ...การใช้ภาษาไทยและมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ใช้ภาษาไทยให้เหมาะกับการสื่อสาร... เป็น ...การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้
ภาษาไทยให้เหมาะกับการสื่อสาร... 
   3.3) ข้อ 1.3.4 แก้ไขข้อความจาก มีเจตคติทางภาษา วรรณกรรมและเป็นผู้นําทาง
วิชาการด้านภาษาไทย เป็น มีเจตคติที่ดีทางภาษา วัฒนธรรมและเป็นผูนํ้าทางวิชาการด้านภาษาไทย 
  4) หน้า 11 ขอ้ 2 แผนการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 
   4.1) ข้อ 2.1.1 เพ่ิมข้อความตัวบ่งช้ีข้อ 4 จาก ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุม เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง และเพ่ิมข้อความตัวบ่งช้ีข้อ 5 จาก ...อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 รายการต่อ 3 ปีการศึกษา เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 
รายการต่อ 3 ปีการศึกษาต่ออาจารย์ 1 ท่าน  
   4.2) ข้อ 2.1.2 แก้ไขข้อความตัวบ่งช้ีข้อ 5 จาก ...ร้อยละ 25 มผีลการทดสอบไม่ตํ่า
กว่าระดับ B2 ตามมาตรฐาน CEFR เป็น  ... ...ร้อยละ 100 มีผลการทดสอบไม่ตํ่ากว่าระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR
   4.3) ข้อ 2.1.4 เพ่ิมข้อความหลักฐานข้อ 1 จาก มคอ. 3, มคอ. 5 และ มคอ.7 เป็น 
มคอ. 3, มคอ. 4, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 
  
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 17 ขอ้ 2.3.2(2) แก้ไขคําผิดจาก ...นัศึกษาใหม่ เป็น ...นักศึกษาใหม ่
  2) หน้า 21 ขอ้ 2 ความหมายของตัวเลข ให้เลือกเฉพาะตัวเลขที่เก่ียวข้องในหลักสูตร 
  3) หน้า 26 ขอ้ 2.2 กลุ่มวิชาเลือก แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 
   3.1) แก้ไขข้อความย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที ่2 จาก ...สามารถเลือกเรียนรายวิชากระจาย
ในแต่ละกลุม่คละกลุ่มได้ เป็น ...สามารถเลือกเรียนรายวิชากระจายในแต่ละกลุ่มได้ดังน้ี... 
   3.2) ข้อ 2.2.1 แก้ไขช่ือกลุ่มวิชาจาก กลุ่มทักษะและวิชาชีพ เป็น กลุ่มทักษะการ
สื่อสารและการอาชีพ 
  4) คําอธิบายรายวิชา ตัดรายวิชาที่ไม่มีในโครงสร้างหลักสตูรออก 
  5) หน้า 59 รายวิชา 1411 216 การพัฒนาทักษะการเขียน แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก ...การเขียนย่อหน้า การเขียนความเรียงและบทความ เป็น ...วรรคตอนและย่อหน้า  
การเขียนความเรียงและบทความ 
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  6) หน้า 59 รายวิชา 1411 230 ภาษากังสังคมและวัฒนธรรม แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม เป็น ...ความสัมพันธ์และความ
จําเป็นระหว่างภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 
  7) หน้า 61 รายวิชา 1411 270 คติชนวิทยา แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัด
ที่ 1 จาก Definition… เป็น Meaning… 
  8) หน้า 62 รายวิชา 1411 390 การอ่านการเขียนงานวิชาการ แก้ไขข้อความคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ประเภทงานของงานเขียนเชิงวิชาการ เป็น ...ประเภทงานเขียนเชิงวิชาการ 
  9) หน้า 62 รายวิชา 1411 492 การศึกษาอิสระ แก้ไขข้อความจาก 3(3-0-6) เป็น  
3 หน่วยกิต 
  10) หน้า 62 รายวิชา 1411 498 โครงงานบูรณาการ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
จาก ...เก่ียวข้องกับลักษณะวิชาเอกตามความสนใจ เป็น ...เก่ียวข้องกับภาษาไทยตามความสนใจ และเพ่ิมเน้ือหา
เก่ียวกับการสรุปข้อมูล 
  11) หน้า 64 รายวิชา 1411 307 ผู้ประกาศและพิธีกร แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 2 จาก ...ทักษะการดําเนินรายการเพ่ือเป็นผู้ประกาศและพิธีกร เป็น ...ทักษะการดําเนินรายการสําหรับ 
ผู้ประกาศและพิธีกร 
  12) หน้า 64 รายวิชา 1411 309 แก้ไขช่ือวิชาจาก เทคนิคการนําเสนองาน เป็น เทคนิค
การสร้างสื่อและการนําเสนอ 
    
  13) หน้า 65 รายวิชา 1411 310 เทคนิคงานเลขานุการ เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับความสําคัญ
ของศัพท์เฉพาะของเลขานุการ 
  14) หน้า 65 รายวิชา 1411 322 บรรณาธิการกิจ แก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 2 จาก ....การใช้ภาษาและการพิสจูน์อักษร เป็น ....การใช้ภาษา การพิสูจน์อักษรและวรรคตอน 
  15) หน้า 66 รายวิชา 1411 440 การสอนภาษาไทย เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับความสําคัญของ
การสะกดศัพท์ภาษาไทย 
  16) หน้า 67 รายวิชา 1411 442 จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับการ
วิเคราะห์และการให้ความช่วยเหลือผู้บกพร่องในการเรียนรู้ภาษา และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัด 
ที่ 1 จาก Definition เป็น Meaning  
  17) หน้า 67 รายวิชา 1411 331 คําและสํานวนในภาษาไทย แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก  ...หลักการสร้างคําและสํานวนในภาษาไทย เป็น ...หลักการสร้างคําและสํานวนใน
ภาษาไทยและภาษาไทถิ่น 
  18) หน้า 68 รายวิชา 1411 337 พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย แก้ไขคาํอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก ...หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยในปัจจุบัน เป็น ...หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยในอดีตและ
ปัจจุบัน 
  18) หน้า 69 รายวิชา 1411 342 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก  
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...รูปแบบตัวอักษรในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น ...รูปแบบตัวอักษรไทยในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  19) หน้า 69 รายวิชา 1411 343 อักษรอีสาน แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัด 
ที่ 1 จาก ...การปริวรรค การประยุกต์ใช้ บทบาทของอักษรอีสานในสังคมปัจจุบัน เป็น ...การปริวรรค การประยุกต์ใช้ 
บทบาทของอักษรอีสานในสงัคมปัจจุบัน 
  20) หน้า 70 รายวิชา 1411 472 สมัมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ภาษาไทยในสือ่ เป็น ...ภาษาไทยในสื่อต่างๆ  
  21) หน้า 71 รายวิชา 1411 363 วรรณกรรมนิราศ เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ และ
รูปแบบร้อยกรอง 
  22) หน้า 72 รายวิชา 1411 366 วรรณกรรมการแสดง เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับงานประพันธ์
และงานนิพนธ์วรรณกรรมการแสดงในอดีต และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก ...กลวิธีการแต่ง
วรรณกรรมการแสดงและการวิเคราะห์ผลงานวรรณกรรม... เป็น ...กลวิธีการแต่งวรรณกรรมการแสดง การวิเคราะห์
ผลงานวรรณกรรม... 
  23) หน้า 73 รายวิชา 1411 373 วรรณกรรมท้องถิ่นไทย แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 1 จาก Definition เป็น Meaning 
  24) หน้า 74 รายวิชา 1411 485 ปรัชญาวรรณคดี แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 2 จาก ...การอ่านกระบวนทัศน์การศึกษา เป็น ...กระบวนทัศน์การศึกษา 
  25) หน้า 100 ข้อ 4 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที ่4 แก้ไขข้อความจาก ...ประยุกต์ใช้ได้ในการ
ประกอบอาชีพได้อนาคต เป็น ...ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต และตรวจสอบการเว้นวรรคตอนให้
ถูกต้อง 
   
  หมวดที่ 5 
  หน้า 119 ข้อ 2 แก้ไขคําผิดบรรทัดที่ 1 จาก นักศึกา เป็น นักศึกษา 
 
  หมวดที่ 6 
  1) หน้า 121 ขอ้ 1.2 เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับ มคอ.2- มคอ.7  
  2) หน้า 121 ขอ้ 1.3 และข้อ 1.4  แก้ไขข้อความจาก ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา 
เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  3) หน้า 121 ขอ้ 1.4 แก้ไขขอ้ความจาก ...จัดประชุมร่วมกันกับอาจารย์ในหลักสูตร/
สาขาวิชา เป็น ...จัดประชุมร่วมกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
  
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 124 ขอ้ 2.3 การจัดทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ให้พิจารณาจัดหาให้ทัน
ก่อนเปิดการเรียนการสอนในปีการศีกษาต่อไป 
  2) หน้า 125 ขอ้ 4 แก้ไขหัวขอ้เป็น การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
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  3) หน้า 127 ขอ้ 7 (1.3) เพ่ิมข้อความบรรทัดที่ 2 เป็น ...มคอ.3 และ มคอ.4 รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม และข้อ 1.4 เพ่ิมข้อความบรรทัดที่ 2 เป็น...มคอ.5 และ มคอ.6 รายงานผลการ
ดําเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4) หน้า 128 ขอ้ 4 แก้ไขหัวขอ้เป็น อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
  หมวดที่ 8 
  1) หน้า 130 ขอ้ 1.1.1 แก้ไขข้อความจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุม
ร่วมกัน... เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร มีการประชุมร่วมกัน... 
  2) หน้า 130 ขอ้ 1.1.2 แก้ไขข้อความจาก ...โดยผู้สอนและหลักสูตร เป็น ...โดยผู้สอน
และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
  3) หน้า 131 ขอ้ 4.1  เพ่ิมข้อความบรรทัดที ่2 จาก ...มคอ. 5 และ มคอ.7 เป็น ...มคอ. 5 
มคอ.6 และ มคอ.7 
 
 4.1.3 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสือ่สาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและ
การสื่อสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและ
การสื่อสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตร ส่งสาํนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี  
 
  หมวดที่ 1 
  1) หน้า 1 แก้ไขข้อความจาก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก... เป็น สาขาภาษา
และวรรณคดีตะวันออก... 
  2) หน้า 2 ข้อ 8 เพ่ิมอาชีพธุรกิจการบิน 
  3) หน้า 4  
 
  หมวดที่ 2 
  1) หน้า 7 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของวัฒนธรรมจีน เป็น  ...สังคม วัฒนธรรมจีน   
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  2) หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 
   2.1) ตัดคํานําหน้าข้อความคําว่า “มี”ออกทุกข้อ 
   2.2) ข้อ 1.3.1 แก้ไขหมายเลขข้อเป็น 1.3.2 และข้อ 1.3.2 แก้ไขหมายเลขข้อเป็น 
1.3.1 
   2.3) ข้อ 1.3.3 ตัดข้อความบรรทัดที่ 2 เป็นข้อ 1.3.4 การวิจัยและศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การนึกคิด หรือนําไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และตัดข้อความบรรทัดที่ 3  
เป็นข้อ 1.3.5 ความสามารถในการทํางานเป็นทีม ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
   2.4) ข้อ 1.3.4 แก้ไขหมายเลขข้อเป็น 1.3.6 และแก้ไขข้อความเป็น คุณธรรมและ
จริยธรรมในการทํางานและความรับผิดชอบของทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
  3) หน้า 8-11 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 
   3.1) ข้อ 2.1.1 แก้ไขข้อความตัวบ่งช้ีข้อ 2 จาก ...อย่างน้อย 1 ช้ินต่อไป เป็น ...อย่าง
น้อย 1 ช้ินต่อคนต่อปี  
   3.2) ข้อ 2.1.2 เพ่ิมเติมข้อความตัวบ่งช้ีข้อ 2 จาก มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็น  
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
   3.3) ข้อ 2.1.6 และข้อ 2.1.7 ตารางแสดงกลยุทธ์ ตัดหมายเลขข้อออกเน่ืองจากมีข้อ
เดียว 
 
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 12 ขอ้ 2.3 เพ่ิมปัญหาแรกเข้าเก่ียวกับการสอบวัดนักศึกษาแรกเข้า โดยทุกคน
ต้องสอบ HSK ก่อนเพ่ือวัดระดับความรู้ 
  2) หน้า 12 ขอ้ 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษา แก้ไข
รายละเอียดดังน้ี 
      2.1) ข้อ 1 แก้ไขข้อความจาก อาจารย์มีการแยกกลุ่มนักศึกษาเพ่ือสอนเสริมนอกเวลา
เรียน เป็น แยกกลุ่มนักศึกษาเพ่ือสอนเสริมนอกเวลาเรียน 
   2.2) ข้อ 2 แก้ไขข้อความจาก มีการสนับสนุนจัดปฐมนิเทศหรือโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา เป็น จัดปฐมนิเทศหรือโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 
   2.3) ข้อ 3 แก้ไขข้อความจาก มีการสนับสนุนจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การทํา
กิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักศึกษา เป็น จดัระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การทํากิจกรรมด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีนให้กับนักศึกษา 
  3) หน้า 15 ขอ้ 3.1.1 และขอ้ 3.1.2 แก้ไขจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จาก 
ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต เป็น ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
  4) หน้า 15 ขอ้ 2 ความหมายของตัวเลข ให้เลือกเฉพาะตัวเลขที่เก่ียวข้องในหลักสูตร 
  5) หน้า 17 ตัดข้อ 1.1.2.2 ภาษาอังกฤษเลือก และย้ายรายวิชา 1421 224 ภาษาอังกฤษ
สําหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ไปอยู่กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษบังคับ 
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  6) เพ่ิมรายวิชาการฝึกงาน 1 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาบังคับ ส่วนแผนการศึกษาให้เพ่ิม
รายวิชาการฝึกงานในช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (นักศึกษาฝึกงานในช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน) 
  7)  ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตรวมแต่ละภาคการศึกษาให้ถูกต้อง 
  8) หน้า 44 รายวิชา 1415 103 ภาษาจีนระดับต้น 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 4 จาก ...คําศัพท์และไวยากรณ์ในข้อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 1-2 เป็น ...คําศัพท์และไวยากรณ์
ใน HSK ระดับ 1-2 
  9) หน้า 44 รายวิชา 1415 104 ภาษาจีนระดับต้น 2 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 3 จาก ...คําศัพท์และไวยากรณ์ในข้อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 3  เป็น ...คําศัพท์และไวยากรณ์
ใน HSK ระดับ 3 
  10) หน้า 45 รายวิชา 1415 203 ภาษาจีนระดับกลาง 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก ...คําศัพท์และไวยากรณ์ในข้อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 4  เป็น ...คําศัพท์และ
ไวยากรณ์ใน HSK ระดับ 4 
  11) หน้า 45 รายวิชา 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 แก้ไขคําผิดบรรทัดที่ 2 จาก  
...ประโยคความรวและความซ้อน เป็น ...ประโยคความรวมและความซ้อน และแก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 3 จาก ...คําศัพท์และไวยากรณ์ในข้อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 4  เป็น ...คําศัพท์และไวยากรณ์
ใน HSK ระดับ 4 
  12) หน้า 46 รายวิชา 1415 252 ไวยากรณ์จีน และรายวิชา 1415 281 วัฒนธรรมจีน 
แก้ไขคําอธิบายภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาษาไทย 
  13) หน้า 47 รายวิชา 1415 301 ภาษาจีนระดับกลาง 1 แก้ไขคําผิดบรรทัดที่ 3 จาก  
...คําศัพท์และไวยากรณ์ในข้อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 4  เป็น ...คําศัพท์และไวยากรณ์ใน HSK ระดับ 5 
   14) หน้า 47 รายวิชา 1415 331 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1 แก้ไขข้อความคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก การอ่านและการจับใจความสําคัญจากหนังสือพิมพ์จีนที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย    
และหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์จากต่างประเทศ โครงสร้าง สํานวน และคําศพัท์ที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ เป็น การอ่านและการ
จับใจความสําคัญจากหนังสอืพิมพ์จีน โครงสร้าง สํานวน และคําศัพทท์ีใ่ช้ในหนังสือพิมพ์ และเพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหนังสือพิมพ์จีนและต่างประเทศ 
   15) หน้า 48 รายวิชา 1415 352 ภาษาศาสตร์จีนเบ้ืองต้น แก้ไขช่ือภาษาอังกฤษจาก 
Introducting to Chiese linguistics เป็น Basic to Chiese linguistics 
   16) หน้า 49 รายวิชา 1415 461 ประวัติวรรณคดีจีน แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
บรรทัดที่ 2 จาก development of writing styles… เป็น evolution of writing styles … 
  17) หน้า 49 รายวิชา 1415 491 การศึกษาอิสระ แก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 3 จาก ...การนําเสนอรายงานการวิจัย การเขียนรายงานเป็นภาษาจีน 10,000 ตัวอักษร เป็น ...การนําเสนอ
รายงานวิจัย การเขียนรายงานวิจัยเป็นภาษาจีน 10,000 ตัวอักษร 
  18) หน้า 49 รายวิชา 1415 371 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ฝึกทักษะการฟัง การพูด เป็น ...ทักษะการฟัง การพูด 



16 

  19) หน้า 50 รายวิชา 1415 372 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก การใช้คําศัพท์ สาํนวนและรูปประโยคที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม ฝึกทักษะการฟัง... เป็น  
การใช้ภาษาที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม ทกัษะการฟัง... 
  20) หน้า 50 รายวิชา 1415 373 ภาษาจีนในสํานักงาน แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 จาก การใช้คําศัพท์ สํานวนและรูปประโยคที่ใช้ประจําในสํานักงาน ฝึกทักษะการฟัง... เป็น  
การใช้ภาษาที่ใช้ประจําในสํานักงาน ทักษะการฟัง... 
  21) หน้า 50 รายวิชา 1415 383 แก้ไขช่ือวิชาภาษาไทยจาก วิวัฒนาการตัวอักษรจีน เป็น  
ประวัติศาสตร์ตัวอักษรจีน และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ตรงกับภาษาอังกฤษ 
  22) หน้า 51 รายวิชา 1451 384 ภาษาจีนในสื่อ เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัด
ที่ 2 จาก ...วิวัฒนาการของสื่อประเทศจีน เป็น ...วิวัฒนาการของสื่อประเทศจีนและแนวโน้มในอนาคต และแก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  23) หน้า 51 รายวิชา 1415 432 ภาษาจีนโบราณ 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 จาก หน่วยคําทางไวยากรณ์ คําศัพท์และโครงสร้างประโยค... เป็น หน่วยคํา คําศัพท์และโครงสร้าง
ประโยค... และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถกูต้อง 
  24) หน้า 51 รายวิชา 1415 433 ภาษาจีนโบราณ 2 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
จาก เปรียบเทียบรูปแบบลีลาภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนสมัยปัจจุบัน... เป็น การเปรียบเทียบรูปแบบ ลีลาภาษาจีน
โบราณกับภาษาจีนปัจจุบัน... 
  25) หน้า 52 รายวิชา 1415 451 ปริทรรศน์การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที ่3 จาก ...การอธิปรายผลการสาธิตการสอน เป็น ...การอภิปรายผลการ
สาธิตการสอน 
  26) หน้า 52 รายวิชา 1415 462 วรรณกรรมจีนสมัยใหมแ่ละร่วมสมัย เพ่ิมเน้ือหา
เก่ียวกับความแตกต่างจากวรรณกรรมสมัยก่อน 
  27) หน้า 53 รายวิชา 1415 471 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 2 แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก คาํศัพท์ สํานวนและรูปประโยคที่ใช้ในการทอ่งเที่ยว ฝึกทักษะการฟัง... เป็น  
การใช้ภาษาที่ใช้ในการท่องเที่ยว ทักษะการฟัง... 
  28) หน้า 53 รายวิชา 1415 472 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 จาก คําศัพท์ สํานวนและรูปประโยคที่ใช้ในธุรกิจ ฝึกทกัษะการฟัง... เป็น การใช้ภาษาที่ใช้ในธุรกิจ ทักษะ
การฟัง... 
  29) หน้า 53 รายวิชา 1415 473 ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก คําศัพท์ สํานวนและรูปประโยคที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ ฝึกทกัษะการฟัง... 
เป็น การใช้ภาษาที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศ ทักษะการฟัง... 
  30) หน้า 56-65 เพ่ิมภาระงานสอนเดิมทุกรายวิชาที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสอน 
  31) หน้า 61 ตัดอาจารย์ผู้สอนลําดับที่ 6 นางสาวณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล เน่ืองจากลา
ศึกษาต่อ 
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  31) หน้า 66 ขอ้ 4 เพ่ิมเน้ือหาการฝึกงาน 
   
  หมวดที่ 5 
  1) หน้า 77 ข้อ 2 เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับเกณฑ์การสอบ HSK  
  2) หน้า 77 ข้อ 2.1.4 แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 2 จาก สาขาประวัติศาสตร์... เป็น 
สาขาวิชาภาษาจีนและการสือ่สาร... และเรียงลําดับหัวข้อใหม ่
 
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 80 ข้อ 1.2 บัณฑิต ปรับวิธีการเขียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
  2) หน้า 81 ข้อ 1.4.1.2 แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก หลักสูตรบริหารอาจารย์ภายใต้
การดําเนินงานของคณะ... เป็น อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรบริหารอาจารย์ภายใต้การดําเนินงานของคณะ... 
  3) หน้า 81 ขอ้ 2.1 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 1 จาก หลักสูตร เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
  4) หน้า 83 ข้อ 3.2.1 แก้ไขข้อความจาก มีการจัดประชุมคณาจารย์ในหลักสูตรอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 2-3 ครั้ง... เป็น ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2-3 ครั้ง... 
  5) หน้า 83 ข้อ 3.2.2 แก้ไขข้อความจาก มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร... 
เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายช่ือแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร... 
  6) หน้า 83 ข้อ 3.2.3 แก้ไขข้อความจาก มีการสํารวจ ตรวจสอบ แก้ไข... เป็น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสํารวจ ตรวจสอบ แก้ไข... 
  7) หน้า 83 ขอ้ 3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ ปรับรูปแบบการเขียนให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
  8) หน้า 85 ข้อ 7(1.3) เพ่ิมข้อความบรรทัดที่ 2 เป็น ...มคอ.3 และ มคอ.4 รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม และข้อ 1.4 เพ่ิมข้อความบรรทัดที่ 2 เป็น...มคอ.5 และ มคอ.6 รายงานผลการ
ดําเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 
  9) หน้า 86 ขอ้ 4 แก้ไขหัวขอ้เป็น อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
  หมวดที่ 8 
  1) หน้า 87 ขอ้ 1.1.2 แก้ไขข้อความจาก ...โดยผู้สอนและหลักสูตร เป็น ...โดยผู้สอนและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  2) หน้า 87 ขอ้ 1.4.1 และขอ้ 1.2.4 เพ่ิมขอ้ความจาก รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา
มคอ. 5 เป็น รายงานผลการดําเนินงานรายวิชามคอ. 5 และ มคอ.6  
  3) หน้า 88 ขอ้ 4.1 เพ่ิมข้อความบรรทัดที ่4 จาก รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 
มคอ. 5 เป็น รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา มคอ. 5 และ มคอ.6  
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 4.1.4 การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานเิทศศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรงุ  
พ.ศ. 2560 
   คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่ง
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี 
 
  หมวดที่ 1   
  1) หน้า 1 บรรทัดที่ 6 แก้ไขขอ้ความจาก ...สาขาวิชามนุษยศาสตร์ เป็น ...สาขา
มนุษยศาสตร์  
  2) หน้า 1 ข้อ 5.2 ทบทวนประเภทของหลักสูตร เป็นหลกัสูตรทางวิชาการหรือก่ึงวิชาชีพ 
  3) หน้า 4 ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เพ่ิมการเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม 
  4) หน้า 4 ข้อ 12 ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับท้องถิ่นและภาคอีสาน 
 
  หมวดที่ 2  
  1) หน้า 7 ข้อ 1.1 ความสําคัญของหลักสูตร เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับประเทศไทย 4.0 
  2) หน้า 7 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความ จาก ...มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  
ความเช่ียวชาญในศาสตรแ์ละศิลป์ทางด้านการสื่อสาร เป็น ...มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์และ
ศิลป์ทางด้านการสื่อสารและมีทักษะด้านนิเทศศาสตร ์ 
  3) หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 

3.1) ข้อ 1.3.1 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความเพียบพร้อมด้านองค์ความรู้ความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์และความเช่ียวชาญในวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ เป็น ...ความเพียบพร้อมด้านองค์ความรู้ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ 
   3.2) ข้อ 1.3.2 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความชํานาญในการสื่อสาร เป็น ...ความชํานาญ
ในการสื่อสาร 
   3.3) ข้อ 1.3.3 แก้ไขข้อความ จาก ...สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย เป็น 
...บูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
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   3.4) ข้อ 1.3.4 แก้ไขข้อความ จาก ...มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต รวมทั้งมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ เป็น ...มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การดําเนินชีวิต  

        3.5) ข้อ 1.4.1 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยและเคารพ
กฎหมาย รู้จักกาลเทศะ เป็น ...มีความรับผดิชอบมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย รู้จักกาลเทศะ และมี
จรรยาบรรณอาชีพนักสื่อสารมวลชน 

   4) หน้า 8 ข้อ 2 แผนพัฒนาการปรับปรุง แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 
         4.1) ข้อ 1 แผนการบรหิารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปรับกลยุทธ์ให้

สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี  
         4.2) ข้อ 3 พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง

กับตัวบ่งช้ี 
         4.3) ข้อ 4 แผนพัฒนาการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการให้คําปรึกษาแนะนําแก่

นักศึกษา เพ่ิมกลยุทธ์ข้อที่ 4 เร่ือง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
   
  หมวดที่ 3 
   1) หน้า 11 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ตัดปัญหาข้อ 2 นักศึกษาย้ายสาขาวิชา 
คณะหรือมหาวิทยาลัย  
   2) หน้า 16 ขอ้ 2 ความหมายของตัวเลข ให้เลือกเฉพาะตัวเลขที่เก่ียวข้องในหลักสูตร 
   3) หน้า 20 รายวิชา 1447 303 ฝึกงานนิเทศศาสตร์ แก้ไขรูปแบบการเขียนหน่วยกิต จาก 
3(0-6-6) เป็น  3 หน่วยกิต และปรับรูปแบบการเขียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    4) หน้า 20 รายวิชา 1447 400 โครงงานนิเทศศาสตร์ แก้ไขรูปแบบการเขียนหน่วยกิต 
จาก 3(0-6-6) เป็น 3 หน่วยกิต  
    5) หน้า 49 รายวิชา 1421 442 ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์ แก้ไขคําอธิบายรายวิชา 
จาก ...โครงสร้าง รูปแบบ ศพัท์เฉพาะที่มักพบในข่าว  บทความ  สารคดี  งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยเน้น
ทักษะการอ่านและเขียน เป็น ...โครงสร้าง รูปแบบ ศัพท์เฉพาะในข่าว  บทความ  สารคดี  งานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ทักษะการอ่านและเขียน 
  6) หน้า 50 รายวิชา 1447 101 ทฤษฎีการสื่อสาร แก้ไขรายละเอียดดังน้ี  
   6.1) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ความหมายและความสําคัญ
ของทฤษฎีการสื่อสาร เป็น ...ความหมายและความสําคัญของทฤษฎีการสื่อสาร 
         6.2) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การนําแนวคิดทฤษฎีมา
อธิบายกระบวนการสื่อสารของคนในสังคม เป็น ...กระบวนการสื่อสารของคนในสังคม 
        7) หน้า 50 รายวิชา 1447 102 วาทนิเทศ เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี 
    8) หน้า 51 รายวิชา 1447 202 การเขียนเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ แก้ไขคาํอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก ...บทโฆษณาประชาสัมพันธ์และบทละคร เป็น ...บทโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทละคร 
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         9) หน้า 52 รายวิชา 1447 203 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ จาก ...ส่วนประกอบสําคัญ เป็น ...ส่วนประกอบสําคัญของกล้อง    
  10) หน้า 52 รายวิชา 1447 207 การคิดสรา้งสรรค์เพ่ือการสื่อสาร แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 4 จาก ...การนําเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์สําหรับงานนิเทศศาสตร ์เป็น ...ความคิด
สร้างสรรค์สําหรับงานนิเทศศาสตร์ 
   11) หน้า 53 รายวิชา 1447 208 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 3 จาก ...สื่อใหมแ่ละสื่อเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็น ...สื่อใหม่ สื่อเพ่ือการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
  12) หน้า 53 รายวิชา 1447 209 ภาพยนตร์ศึกษา แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 3 จาก ...เพลงประกอบของภาพยนตร์ เป็น ...เพลงประกอบภาพยนตร์ 
  13) หน้า 54 รายวิชา 1447 304 การผลิตข่าวและสารคดี แก้ไขรายละเอียดดังน้ี  

 13.1) เปลี่ยนช่ือรายวิชา เป็น 1447 304 การผลิตข่าวและสารคดีเชิงวิเคราะห์ 
 13.2) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 4 จาก ...การฝึกปฏิบัติผลิต
รายการข่าวและสารคดี เป็น ...ปฏิบัติผลิตรายการข่าวและสารคดีเชิงวิเคราะห์ 
  14) หน้า 55 รายวิชา 1447 306 การสื่อสารมวลชนในภูมภิาคลุ่มนํ้าโขง เพ่ิมเน้ือหา
เก่ียวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
  15) หน้า 55 รายวิชา 1447 400 โครงงานนิเทศศาสตร์ แก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
จาก ...การพัฒนาประเด็น  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ ประมวลผลและการนําเสนอการศึกษาเฉพาะเร่ืองด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยตามความสนใจของนักศึกษาหรือการจัดทําโครงงานพิเศษทางนิเทศศาสตร์ เป็น ...การพัฒนาประเด็น  
การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ การประมวลผล การนําเสนอการศึกษาเฉพาะเร่ืองระเบียบวิธีวิจัย การ
จัดทําเล่มรายงานและการนําเสนอโครงโครงงานพิเศษทางนิเทศศาสตร ์
  16) หน้า 56 รายวิชา 1447 313 การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย จาก …แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน  ทฤษฎี
การสื่อสารกับการสื่อสารการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค  เครื่องมือสื่อสารการตลาด  ขัน้ตอนการวางแผน การเขียน
และการนําเสนอแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เป็น …แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด การสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน  ทฤษฎีการสื่อสารกับการสื่อสารการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค  เครื่องมือสื่อสารการตลาด 
ขั้นตอนการวางแผน การเขียนแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 
  17) หน้า 56 รายวิชา 1447 410 การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...รูปแบบและวิธีการวางแผนและบริหารงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ เป็น ...
รูปแบบ วิธีการวางแผนบริหารงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ 
  18) หน้า 57 รายวิชา 1447 320 การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน แก้ไข 
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2-3 จาก ...การวิเคราะห์โดยมีทฤษฎีเป็นเคร่ืองมือ เป็น ...การวิเคราะห์โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
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  19) หน้า 58 รายวิชา 1447 321 การรายงานข่าวขั้นสูง แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 2 จาก ...การฝึกเขียนและรายงานข่าวเชิงตีความ เชิงสืบสวนสอบสวน ข่าวเชิงวิจัย เป็น ...ปฏิบัติการเขียน
และรายงานข่าวเชิงตีความ การรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน การรายงานข่าวเชิงวิจัย 
  20) หน้า 58 รายวิชา 1447 420 การเขียนสารคดี แก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 2 จาก …การฝึกทักษะการเขียนและการเล่าเรื่องด้วยภาพอย่างสร้างสรรค์ เป็น ...ทักษะการเขียนและการ
เล่าเรื่องด้วยภาพอย่างสร้างสรรค์ 
  21) หน้า 59 รายวิชา 1447 421 การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย จาก ...หลกัการและวิธีการเขียนบทบรรณาธิการและบทความประเภทต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร และสื่อออนไลน์ การเลือกประเด็น การรวบรวมข้อมูล  การประมวลเน้ือหา  การเรียบเรียงและการถ่ายทอด
ความคิดเป็นบทบรรณาธิการและบทความตามกรอบจริยธรรมของสื่อมวลชน เป็น ...หลักการและวิธีการเขียนบท
บรรณาธิการ บทความประเภทต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ การเลือกประเด็น  การรวบรวมข้อมูล  
การประมวลเน้ือหา การถ่ายทอดความคิดเป็นบทบรรณาธิการและบทความตามกรอบจริยธรรมของ สื่อมวลชน 

    22) หน้า 59 รายวิชา 1447 422 การผลติสื่อสิ่งพิมพ์ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 2 จาก ...จัดทําโครงการฝึกปฏิบัติและประเมินผลการดําเนินงาน เป็น ...จัดทําโครงการฝึกปฏิบัติและ 
ประเมินผลการดําเนินงาน        

  23) หน้า 59 รายวิชา 1447 330 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย เพ่ิมข้อความ แนวโน้มการใช้สื่อวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ในอนาคต   

      24) หน้า 60 รายวิชา 1447 332 การผลติรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที ่4 จาก ...การฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
เป็น …การปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
      25) หน้า 61 รายวิชา 1447 431 การผลติภาพยนตร์ขั้นพ้ืนฐาน แก้ไขคําอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทยบรรทัดที่ 4 จาก ...การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับตัดต่อภาพยนตร์ การฝึกปฏิบัติ เป็น ...การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อภาพยนตร์ ปฏิบัติการ 
     26) หน้า 61 รายวิชา 1447 432 แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาไทยจาก ...โทรทัศน์ชุมชน เป็น 
...วิทยุและโทรทัศน์ชุมชน และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 4 จาก ...ฝึกปฏิบัติผลิตรายการโทรทัศน์
เพ่ือชุมชน เป็น ...การปฏิบัติผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือชุมชน 
        27) หน้า 62 รายวิชา 1447 380 การผลิตสื่อบันเทิงคดี แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 3 จาก ...การผลิตสือ่บันเทิงคดีประเภทวิทยุกระจายเสียง เป็น …ปฏิบัติการผลิตสื่อบันเทิงคดีประเภท
วิทยุกระจายเสียง 
        28) หน้า 62 รายวิชา 1447 381 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร์ แก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ความสําคัญและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ เป็น ...ความสําคัญและ
องค์ประกอบของบุคลิกภาพของนักนิเทศศาสตร์ 
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        29) หน้า 63 รายวิชา 1447 382 การวิจารณ์สําหรับสื่อ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 4 จาก ...การฝึกเขียนบทความวิจารณ์สําหรับสื่อ เป็น ...การปฏิบัติเขียนบทความวิจารณ์สําหรับสื่อ การ
เสนอผลงานและการวิเคราะห์วิจารณ์ 
        30) หน้า 63 รายวิชา 1447 481 การวิเคราะห์ผู้รับสาร แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 3 จาก ...แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผู้รับสารและการวิจัยผู้รับสาร เป็น …แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผู้รับ
สารและการวิจัยผู้รับสารจากสื่อต่างๆ 
        31) หน้า 63 รายวิชา 1447 482 การสื่อสารสาธารณะ คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 3 เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับผลกระทบและอิทธิพลสื่อออนไลน์ 
        32) หน้า 63 รายวิชา 1447 483 การแสดงและกํากับการแสดง แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การแสดงสําหรับ เป็น ...ความแตกต่างของการแสดงสําหรับ  
        33) หน้า 71 ขอ้ 4.3.3 แก้ไขข้อความจาก ไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง เป็น ไม่น้อยกว่า 320 
ช่ัวโมง     
        34) หน้า 72 ขอ้ 5.4 แก้ไขขอ้ความจาก 3 หน่วยกิต และ จํานวนช่ัวโมง 45 ช่ัวโมง เป็น  
3 หน่วยกิต 
  35) ปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ตรงกับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 
   
  หมวดที่ 6 

1) หน้า 89 ข้อ 1 การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่หรือการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรใหม่ เพ่ิมข้อมูล มคอ.2 – มคอ.7 
   

  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 90 ขอ้ 1.2 แก้ไขขอ้ความจาก ...ของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยร้อยละ 20 เป็น ...ของ
ผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

 2) หน้า 91 ขอ้ 1.6 เพ่ิมข้อมูล มคอ.6  
 3) หน้า 93 ขอ้ 3.3 ระบุข้อความ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ 

รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
1) หน้า 95 ข้อ 1.3 เพ่ิมข้อมลู มคอ.4 
2) หน้า 95 ข้อ 1.4 เพ่ิมข้อมลู มคอ.6  
3) หน้า 60 ข้อ 4 แก้ไขข้อความจาก ...อาจารย์ เป็น ...อาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน  
4) หน้า 60 ข้อ 4 เพ่ิมตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย ขอ้ 4.3 เรื่องการพัฒนาบุคลากรสาย 

สนับสนุน 
 

  หมวดที่ 8 
  1) หน้า 98 ขอ้ 2.2 แก้ไขขอ้ความจาก ...อินเตอร์เน็ต เป็น ...อินเทอร์เน็ต 
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  2) หน้า 99 ขอ้ 4.1 บรรทัดที่ 2 เพ่ิมข้อมูล มคอ.6 
 
 4.1.5 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลกัสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560 
   คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่ง
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี 
 
  หมวดที่ 1   
  1) หน้า 1 บรรทัดที่ 6 แก้ไขขอ้ความจาก สาขาวิชามนุษยศาสตร์... เป็น สาขา
มนุษยศาสตร์    
  2) หน้า 1 ข้อ 5.3 แก้ไขข้อความจาก จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เป็น จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  3) หน้า 5 ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน เพ่ิมเน้ือหาการทํานุบํารุงศิลปะ 
และการบริการวิชาการ 
 
  หมวดที่ 2  

1) หน้า 8 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 
  1.1) ปรับการเขียนโดยเพ่ิมเน้ือหาด้านโบราณคดี  

   1.2) แก้ไขข้อความจาก ...มีคุณธรรมและจรยิธรรม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ 
ตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นพ้ืนที่ท้องถิ่นอีสาน ไทย ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เป็น ...โดยเน้นพ้ืนที่ท้องถิ่นอีสาน ไทย ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพตนเองด้วย การเรียนรู้ตลอดชีวิต   
   
    หมวดที่ 3 
  1) หน้า 13 แผนการรับนักศกึษา พิจารณาเพ่ิมจํานวนรับน ักศึกษา 
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  2) หน้า 16 ขอ้ 2 ความหมายของตัวเลข ให้เลือกเฉพาะตัวเลขที่เก่ียวข้องในหลักสูตร 
  3) หน้า 23 ขอ้ 2.2.2.3 กลุม่วิชาชีพพ้ืนฐาน เพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
   4) หน้า 23 รายวิชา 1432 343 แก้ไขช่ือวิชาภาษาไทยจาก ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ เป็น ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม ่
   5) หน้า 24 ขอ้ 3.1.5 แก้ไขข้อความจาก สําหรับนักศึกษาจากหลักสูตรที่สนใจเลือกเรียน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาโท เป็น สําหรับนักศึกษาจากหลักสูตรอ่ืนที่สนใจเลือกเรียนสาขาวิชาประวัติศาสตร์
เป็นวิชาโท  
  6) หน้า 51 รายวิชา 1432 225 ประวัติศาสตร์อีสาน เพ่ิมเน้ือหาเขมรและลาว  
  7) หน้า 62 รายวิชา 1432 213 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แก้ไขข้อความคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย จาก ...ความหมาย ความเป็นมา วิธีการและแนวคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เครื่องมือใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ประเด็นศกึษาว่าด้วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย เป็น ...ความหมาย ความเป็นมา 
วิธีการและแนวคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เครื่องมือในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นไทยและอธิพลต่อเช้ือชาติอ่ืน  
  8) หน้า 62-63 รายวิชา 1432 324 ประวัติศาสตร์อุบลราชธานี แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 
   8.1) ตัดคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 คําว่า แนวคิดการศึกษา  
   8.2) แก้ไขข้อความบรรทัดที ่1 จาก ...และแนวคิดการศึกษา เป็น ...ความสืบเน่ืองและ
สัมพันธ์กับ  
  9) หน้า 63 รายวิชา 1432 421 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ตัดคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 คําว่า วิธีการศึกษา และคําว่า การศึกษา  
  10) หน้า 64 รายวิชา 1432 422 ประวัติศาสตร์สังคมไทย แก้ไขรายละเอียดดังน้ี  
    9.1) เพ่ิมเน้ือหารายวิชาเก่ียวกับรัชการที่ 3-6  
   9.2) ตัดคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 คําว่า วิธีการศึกษา และ สถานภาพ  
   9.3) ตัดคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 6 คําว่า สงัคม  
   9.4) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 7 จาก ...วัฒนธรรมความบันเทิงใน
สังคมไทย เป็น ...วัฒนธรรมความบันเทิงในราชสํานักและในสังคมไทย 
  11) หน้า 65 รายวิชา 1432 233 ประวัติศาสตร์กัมพูชา แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 
  12) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์  
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็น ...สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์กัมพูชาสมัยก่อนประวัติศาสตร์  
  13) ตัดคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 คําว่า การศึกษา 
  14) เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 3 เป็น การแพร่อิทธิพลในคาบสมุทร 
อินโดจีน 
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  15) หน้า 66 รายวิชา 1432 235 ประวัติศาสตร์เวียดนาม แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การปกครองของจีน  เอกราชใต้ราชวงศ์หลี เป็น ...เวียดนามในการปกครองของจีน     
เอกราชภายใต้ราชวงศ์หลี 
  16) หน้า 66 รายวิชา 1432 236 ประวัติศาสตร์เมียนมา เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 3 ...ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมา  
  17) หน้า 69 รายวิชา 1432 461 จักรวรรดินิยมกับโลกาภิวัตน์ใน แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 
   17.1) ตัดคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 คําว่า และแนวคิด 
   17.2) ตัดคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 คําว่า ศึกษาเชิงทฤษฎีและ...  
   17.3) เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 เป็น การเปรียบเทียบ 
  18) หน้า 69 รายวิชา 1432 396 ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 4 ...แนวโน้มภาพยนตร์ในอนาคต 
  19) หน้า 70 รายวิชา 1432 397 ประวัติศาสตร์อาหารและเคร่ืองด่ืม แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก ...อิทธิพลของอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีต่อสังคมโลก เป็น ...อิทธิพลของอาหารและ
เครื่องด่ืมที่มีต่อสุขภาพและสงัคมโลก 
  20) หน้า 70 รายวิชา 1432 398 ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 2 ...แหลง่ท่องเที่ยวสําคัญในจังหวัดต่างๆ  

    21) หน้า 70 รายวิชา 1432 411 ประวัติศาสตร์กับเมืองคริสต์ศตวรรษที่ 16-20 แก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 5 จาก …เมืองกับรัฐ เป็น ...เมืองกับรัฐสิงคโปร ์

    22) หน้า 71 รายวิชา 1432 424 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...บริบททางประวัติศาสตร์และลักษณะของภูมิปัญญาไทย เป็น ...บริบททางประวัติศาสตร์
และลักษณะของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ 

    23) หน้า 71 รายวิชา 1434 221 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในอีสาน แก้ไข
รายละเอียดดังน้ี  

23.1) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...แนวคิดและทฤษฎี 
ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็น ...แนวคิดและทฤษฎีทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

     23.2) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 3 จาก ...แนวคิดและทฤษฎี  
ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็น ...แนวคิดและทฤษฎีทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ  

     23.3) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 3 จาก ...สมัยประวัติศาสตร์ 
ในอีสานสมัยวัฒนธรรมทวารวดี เป็น ...โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในอีสานสมัยวัฒนธรรมทวารวดี  

24) หน้า 72 รายวิชา 1434 330 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง   
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที ่3 จาก …โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ใน
ประเทศไทย เป็น ...โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

  25) หน้า 72 รายวิชา 1434 332 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับสมัยทราวดีและสมัยสุโขทัย 



26 

  26) หน้า 74 ขอ้ 3.2 ช่ือสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ แก้ไขข้อความ          
จาก ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ประจํา
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
  27) หน้า 86 ขอ้ 4.1 ปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ Mapping 
  28) หน้า 86 ขอ้ 5.1 แก้ไขขอ้ความจาก ...ความต้องการให้นักศึกษารู้จกัการทําวิจัย
เบ้ืองต้น เป็น ...จากความต้องการให้นักศึกษามีความสามารถในการทําวิจัยเบ้ืองต้น 
  29) หน้า 87 ขอ้ 5.4 แก้ไขขอ้ความจาก ...3(3-0-6) หน่วยกิต หรือจํานวนช่ัวโมง 45 
ช่ัวโมง เป็น ...3 หน่วยกิต 
  30) หน้า 97 เพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 1432 491 การศึกษาอิสระ ให้
เหมาะสม  
  31) ปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ตรงกับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 
   
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 105 ขอ้ 1.2 แก้ไขขอ้ความจาก ...ของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยร้อยละ 20 เป็น  
...ของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  
 2) หน้า 111 ขอ้ 4 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ เป็น ...อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

 
 3) หน้า 111 ขอ้ 4 เพ่ิมตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย ข้อ 4.3 เรื่องการพัฒนาบุคลากรสาย 

สนับสนุน 
 
  หมวดที่ 8 
  1) หน้า 114 ขอ้ 2.1 แก้ไขขอ้ความ จาก ...หลักสูตรมีระบบในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร เป็น ...ระบบในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
  2) หน้า 114 ขอ้ 2.2 แก้ไขขอ้ความ จาก ...การประเมินคุณภาพของหลักสูตร เป็น ...มี
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
  3) หน้า 114 ขอ้ 4.1 แก้ไขขอ้ความจาก ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็น ประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    4) หน้า 114 ข้อ 4.3 แก้ไขรายละเอียดดังน้ี 
     4.1) แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...ระหว่างภาคการศึกษาอาจารย์ประจําวิชา เป็น 
...ระหว่างภาคการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
      4.2) แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 2 จาก ...และจัดทํารายงาน เป็น ...และจัดสรุปใน มคอ.5 
– มคอ.6  
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      4.3) แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 3 จาก ...โดยมกีารสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร
ประจําปี เป็น ...โดยมีการสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปีใน มคอ.7  
      4.4) แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 6 จาก ...ที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็น ...ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
   
 4.1.6 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   คณะบริหารศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
การโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
โรงแรม หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี     
   
  หมวดที่ 1   
  1) หน้า 1 บรรทัดที่ 6 แก้ไขขอ้ความ จาก ...สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม เป็น ...สาขา
การจัดการการนวัตกรรม 
  2) หน้า 1 ข้อ 5.2 ทบทวนประเภทของหลักสูตร เป็นหลกัสูตรทางวิชาการหรือก่ึงวิชาชีพ 
  3) หน้า 2 ข้อ 8.3 แก้ไขข้อความ จาก ...นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมใน
หน่วยงานการศึกษาภาครัฐ เป็น ...นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
  4) หน้า 5 ข้อ 12.1 แก้ไขข้อความบรรทัดที ่1-2 ...และต่ืนตระหนกให้กับสังคมไทยในทกุ
วงการ เป็น ...ให้กับสังคมไทยในทุกวงการ  
 
  หมวดที่ 2  
  1) หน้า 7 ข้อ 1.1 ความสําคัญของหลักสูตร เพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับประเทศไทย 4.0 
  2) หน้า 7 ข้อ 1.2 แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 2 จาก ...มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เป็น     
...มีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
 3) หน้า 8 ข้อ 1.3.6 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความรูค้วามสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทาง 
คณิตศาสตรใ์นการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผน การจัดการและการพัฒนา เป็น ...มคีวามรู้ความสามารถ 
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ใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลูเพ่ือการวางแผน การจัดการและการ
พัฒนา 
    หมวดที่ 3 
  1) หน้า 16 ขอ้ 2 ความหมายของตัวเลข ให้เลือกเฉพาะตัวเลขที่เก่ียวข้องในหลักสูตร 
  2) หน้า 21 รายวิชา 1705 452 สัมมนาการโรงแรม ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ 
  3) หน้า 22 ขอ้ แก้ไขข้อความจาก ...2.3.2.4 กลุม่วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจ เป็น ...2.2.2.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 
   4) หน้า 23 รายวิชา 1705 463 สหกิจศึกษาทางการโรงแรม ปรับลดจํานวนหน่วยกิต 
จาก 8 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต  

 5) หน้า 55 รายวิชา 1705 240 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการโรงแรม 
แก้ไขคําอธิบายรายวิชา จาก ...บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจโรงแรมที่มีต่อผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง  แนวคิดด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ  กฎหมายด้านธุรกิจโรงแรม  จรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจโรงแรม  กรณีศึกษาทางจริยธรรม   
การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา เป็น ...บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจโรงแรมที่มีต่อผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง  แนวคิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ  จรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจโรงแรม  กฎหมายด้านธุรกิจโรงแรม       
การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาจริยธรรม 
  6) หน้า 55 รายวิชา 1705 326 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สําหรับการโรงแรม  
เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยเก่ียวกับปัญหาจากทรัพยากรมนุษย์ 
  7) หน้า 56 รายวิชา 1706 211 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ประเภท โครงสร้าง และความสําคัญของระบบสารสนเทศ เป็น ...และความสําคัญของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
  8) หน้า 57 รายวิชา 1707 340 การภาษีอากร แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 
3 จาก ...ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต เป็น ...ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 
  9) หน้า 58 รายวิชา 1705 222 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม แก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...วิเคราะห์รายการค้า เป็น ...การวิเคราะห์รายการค้า 
  10) หน้า 59 รายวิชา 1705 270 การดําเนินงานและการจัดการงานครัว แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ข้อกําหนดทางด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาหาร (จีเอ็มพี) เป็น ...การปฏิบัติที่ดี
ในการผลิตอาหาร   
  11) หน้า 59 รายวิชา 1705 317 จิตวิทยาบริการ แก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 2 จาก …จิตบริการ เป็น …ธรรมชาติจิตบริการ 
  12) หน้า 59 รายวิชา 1705 319 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นผู้ประกอบการโรงแรม  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เป็น ...การเป็นผู้ประกอบการโรงแรม  สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ
โรงแรม    
  13) หน้า 60 รายวิชา 1705 35ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับโรงแรม แก้ไขรายละเอียดดังน้ี  
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   13.1) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...บทบาทและความสําคัญ
ของการวิจัยที่มีต่อธุรกิจโรงแรม เป็น ...บทบาทและความสําคัญของการวิจัยต่อธุรกิจโรงแรม    
   13.2) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การเสนอผลงานวิจัย เป็น 
...การเสนอโครงงานวิจัย 
  14) หน้า 60 รายวิชา 1705 370 การจัดการอาหารและเครื่องด่ืมสําหรับภัตตาคาร  
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที ่1 จาก ...การวางแผนการผลิตอาหาร เป็น ...การวางแผนการผลิตอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 
  15) หน้า 60 รายวิชา 1705 374 การดําเนินงานจัดเลี้ยง แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การดําเนินงานจัดเลี้ยง เป็น ...ความสําคัญการดําเนินงานจัดเลี้ยง 
  16) หน้า 61 รายวิชา 1449 303 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวและการ
บริการ แก้ไขรายละเอียดดังน้ี  
   16.1) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...หลักการในการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็น ...หลักการในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  
   16.2) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การรับรู้และสร้างความ
เข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทการท่องเที่ยวและการบริการ เป็น ...ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในบริบทการทอ่งเที่ยวและการบริการ 
  17) หน้า 62 รายวิชา 1705 316 การจัดการธุรกิจสปา แก้ไขรายละเอียดดังน้ี  
   17.1) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ความรู้ขั้นเบ้ืองต้นเก่ียวกับ
ธุรกิจสปา เป็น ...ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจสปา 
   17.2) ตัดคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 3 คําว่า กรณีศึกษา  
  18) หน้า 63 รายวิชา 1705 336 การพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับการแต่งกาย 
  19) หน้า 63 รายวิชา 1705 372 การออกแบบอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติ แก้ไข
รายละเอียดดังน้ี 
   19.1) แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ความรู้ขั้นเบ้ืองต้นในการ
ออกแบบอาหาร เป็น ...ความรู้เบ้ืองต้นในการออกแบบอาหาร 
   19.2) เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับประเภทอาหารท้องถิ่นและประเภทอาหารนานาชาติ 
  20) หน้า 63 รายวิชา 1705 373 ศิลปะการผสมเคร่ืองด่ืม เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับกลวิธีใน
การผสมเครื่องด่ืม 

   21) หน้า 63 รายวิชา 1705 411 เปลี่ยนช่ือรายวิชาภาษาไทย จาก ...การจัดการการ
ประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล เป็น ...ธุรกิจ MICE 

   22) หน้า 65 รายวิชา 1705 452 สัมมนาการโรงแรม แก้ไขรายละเอียดดังน้ี  
22.1) เปลี่ยนช่ือรายวิชา เป็น การสัมมนาการโรงแรม  
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  22.2) แก้ไขคําอธิบายรายวิชา จาก ...การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ตลาดงาน  การอภิปราย

ประสบการณ์จากการฝึกงาน  สถานการณ์การโรงแรมในปัจจุบัน  กรณีศึกษา  การจัดงาน สัมมนา  การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้บริหารโรงแรม เป็น ...การอภิปรายประสบการณ์จากการฝึกงาน สถานการณ์การโรงแรมในปัจจุบัน  
กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารโรงแรม     

23) หน้า 72 รายวิชา 1705 261 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 แก้ไขคาํอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทย จาก ...ฝึกงานในแผนกครัวหรือแม่บ้านในโรงแรม เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานการให้บริการเพ่ือสร้าง
ทัศนคติที่ดี มีประสบการณ์ในงานบริการ จํานวนเวลาในการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 60 วัน เป็น ...การปฏิบัติงานในแผนก
ครัวหรือแม่บ้านในโรงแรม การปฏิบัติงานการให้บริการเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี มีจํานวนเวลาในการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 
60 วัน  

24) หน้า 73 รายวิชา 1705 461 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 แก้ไขคาํอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ฝึกงานในอุตสาหกรรมบริการ เป็น ...การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมบริการ 
        25) หน้า 74 ข้อ 3.2 ช่ือสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ แก้ไขข้อความ            
จาก ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ประจํา
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
  26) หน้า 74 ขอ้ 4.1 เพ่ิมภาระงานสอนเดิมทุกรายวิชาที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สอน 
  27) หน้า 82 ขอ้ 4.1 เพ่ิมจํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทุกรายวิชา 
  28) หน้า 83 ขอ้ 4.2 แก้ไขขอ้ความบรรทัดที่ 2 จาก ...ไมน้่อยกว่า 120 วัน เป็น ...ไม่น้อย
กว่า 1 ภาคการศึกษา 
  29) หน้า 84 ขอ้ 4.2.3  แก้ไขข้อความ จาก ...ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 120 วัน เป็น ...
ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
  30) หน้า 84 ขอ้ 5.4 3 แก้ไขข้อความ จาก ...3 หน่วยกิต หรือ จํานวนช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง  
เป็น ...3 หน่วยกิต 
  31) ปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ตรงกับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 
 
        หมวดที่ 6 
    หน้า 106 ข้อ 1.2 แก้ไขข้อความจาก การอบรม/ช้ีแจงการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3), รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)      
เป็น การอบรม/ช้ีแจงการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4), 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5), การรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 111 ขอ้ 4 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ เป็น ...อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 2) หน้า 111 ขอ้ 4 เพ่ิมตัวบ่งช้ีและเป้าหมายข้อ 4.3 เรื่องการพัฒนาบุคลากรสาย 
สนับสนุน 
 4.1.7 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาฟสิิกส์ หลกัสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2560 
   คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร สง่ให้สํานักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี     
   
  หมวดที่ 1   
  1) หน้า 1 ข้อ 5.4 เพ่ิมความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สิรินธร 
  2) หน้า 5 ข้อ 4 แก้ไขข้อความ จาก ...เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เป็น ...เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต    
  3) หน้า 5 ข้อ 5 บรรทัดที่ 8 แก้ไขข้อความ จาก ...เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เป็น ...
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต   
  4) หน้า 5 ข้อ 5 บรรทัดที่ 10 แก้ไขข้อความ จาก ...พันธกิจประเทศไทย 4.0 เป็น ...พันธ
กิจของประเทศไทย 
  5) หน้า 6 ข้อ 12.2 ย่อหน้าที ่2 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความ จาก …การผลติบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็น ...การผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ 
    6) หน้า 6 ข้อ 13.1 แก้ไขข้อความ จาก ...มี เป็น ...ไม่ม ี
 
  หมวดที่ 2  
  หน้า 7 ข้อ 1.3.1 แก้ไขข้อความ จาก ...และประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดี   
เป็น ...และประยุกต์ใช้ 
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    หมวดที่ 3 
1) หน้า 15 รายวิชา 1131 721 เปลี่ยนช่ือวิชาภาษาไทย จาก ...วิธีการคํานวณฟิสิกส์เชิง 

โมเลกุลและสเปกโทรสโกปี เป็น ...วิธีการคํานวณฟิสิกส์เชิงโมเลกุลและสเปกโทรสโคปี 
  2) หน้า 17 เปลี่ยนช่ือกลุ่มวิชา จาก ...ฟิสิกส์พ้ืนฐาน เป็น ...กลุ่มวิชาฟิสิกส์ขั้นสูง 
  3) หน้า 18-20 ข้อ 4 แผนการศึกษา ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตรวมแต่ละภาคการศึกษา
ให้ถูกต้อง 
   4) หน้า 21 รายวิชา 1131 791 สัมมนา 1 เพ่ิมเน้ือหาการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  

     5) หน้า 21 รายวิชา 1131 792 สมัมนา 2 เพ่ิมเน้ือหาการรายงานความก้าวหน้าของ
สัมมนา 1 
  6) หน้า 23 รายวิชา 1131 722 เปลีย่นช่ือวิชาภาษาไทย จาก ...การจําลองแบบโมเลกุล
และเทคนิคการคํานวณในทางเคมีฟิสิกส์ เป็น ...การจําลองแบบโมเลกุลและเทคนิคการคํานวณในทางฟิสิกส์ 
เชิงเคมี 
  7) หน้า 25 รายวิชา 1131 744 เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 3 จาก ...การหาโครงสร้างของผลึกและการเฟสไดอะแกรม เป็น ...การหาโครงสร้างของผลึกและ
เฟสไดอะแกรม   
  8) หน้า 27 รายวิชา 1131 750 เปลีย่นช่ือวิชาภาษาไทย จาก ...การประยุกต์นิวเคลียร์ 
เป็น ...การประยุกต์ทางนิวเคลียร ์
  9) หน้า 27 รายวิชา 1131 751 เปลีย่นช่ือวิชาภาษาไทย จาก ...เรื่องเฉพาะทางวัสดุ
ฟิสิกส์ 1 เป็น ...หัวข้อคัดสรรทางวัสดุฟิสิกส์ 1   
  10) หน้า 27 รายวิชา 1131 752 เปลี่ยนช่ือวิชาภาษาไทย จาก ...เรื่องเฉพาะทางวัสดุ 
ฟิสิกส์ 2 เป็น ...หัวข้อคัดสรรทางวัสดุฟิสิกส์ 2 และเพ่ิมเน้ือหาคําอธิบายรายวิชาให้มีความแตกต่างจากรายวิชา  
1131 751 หัวข้อคัดสรรทางวัสดุฟิสิกส์ 1  
  11) หน้า 29 รายวิชา 1131 765 อิเล็กทรอนิกส์ตามสั่ง แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 จาก เครือง เป็น เครื่อง 
  12) หน้า 30 รายวิชา 1131 769 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 2 แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...หัวข้อที่น่าสนใจและคัดสรรทางวัสดุเชิงฟิสิกส์ เป็น ...หัวข้อที่น่าสนใจและคัดสรร
ทางวัสดุเชิงฟิสิกส์ทีม่ีเน้ือหาแตกต่างจากรายวิชา 1131 768 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 1   
  13) หน้า 31 รายวิชา 1131 782 กลศาสตร์ท้องฟ้า แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 2 จาก ...และปัญหา n วัตถุ เป็น ...และปัญห n ของวัตถุ 
  14) หน้า 31 รายวิชา 1131 784 รังสีคอสมิก แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 
3 จาก ...สภาพอวกาศ เป็น ...สภาพอวกาศ 
  15) หน้า 32 รายวิชา 1131 789 วิทยานิพนธ์ ปรับเน้ือหาคําอธิบายรายวิชาให้มีความ
แตกต่างจากรายวิชา 1131 790 วิทยานิพนธ์ 
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  16) หน้า 34 ขอ้ 3.2 ช่ือสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ แก้ไขข้อความ            
จาก ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารย์ประจํา
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
  17) หน้า 38 ขอ้ 5 ให้เขียนขอ้กําหนดเก่ียวกับการทํางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ แยกเป็น  
2 ข้อ ระหว่างวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  18) หน้า 38 ขอ้ 5 ปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ Mapping 
  19) หน้า 46 ขอ้ 3 รายวิชา 1131 789 วิทยานิพนธ์ เพ่ิมความรับผิดชอบหลักทั้ง 5 
ทักษะใน Mapping  
  20) หน้า 84 ขอ้ 5.4 3 แก้ไขข้อความจาก 3 หน่วยกิต หรือ จํานวนช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง   
เป็น 3 หน่วยกิต 
  21) ปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ตรงกับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 
 

        หมวดที่ 6 
    1) หน้า 52 ขอ้ 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
เพ่ิมข้อย่อย 2.1.6 การทําวิจยั  
    2) หน้า 56 ขอ้ 2.2.4 เพ่ิมหอ้งวิจัยสําหรับนักศึกษาทุนวิจัย  
   
 

  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 59 ขอ้ 2.2 ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาร้อยละ 100 ปรับการเขียนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 2) หน้า 60 ขอ้ 4 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ เป็น ...อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 3) หน้า 60 ขอ้ 4 เพ่ิมตัวบ่งช้ีและเป้าหมายข้อ 4.3 เรื่องการพัฒนาบุคลากรสาย 
สนับสนุน 
   

 4.1.8 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกิส์  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 
   คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
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วาระที่  5   กําหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2560  
              วันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 
 
  มติที่ประชุม รับทราบกําหนดการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 16-17 มิถุนายน 2560  
 
เวลา 17.00 น.  ปิดการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม  


