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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ่9/2560  
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. 

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง 1 ชั้น 6  
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  

และห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------------------------------- 

 

กรรมการที่มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข   อธิการบดี   กรรมการ 
 3. 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 เจริญใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 10. ดร.สนธิ คชวัฒน ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
             และเลขานุการ 
 12. นางภูษณิศา นวลสกุล     หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
              ผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นายวิชญ์ธวัช ค าสุข                                     นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวทัชกานต์ โลมรัตน์    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. นางอรอุมา หล่าบรรเทา     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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รายช่ือผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตนิันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 2. นางสาวอุไรวรรณ อดนิตย์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. นายมานิตย์ แซ่เตียว     อาจารย์ 
 4. นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ ์   อาจารย์ 
 5. นางสาวธัญญลักษณ์ พิวัตถ์กุลภรณ์   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1. นายติ๊ก แสนบุญ      คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 2. นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์    คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 3. นายจักรภพ เสาเวียง     คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 4. นางสาวนุชจิรา ไชยโคตร     คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ดร.คมสันต์ ดาโรจน์     อาจารย์ 
 2. ดร.ประชา ค าภักด ี    อาจารย์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนษิฐา แก้วแดง   อาจารย์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์  อาจารย์ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ  อาจารย์ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ   อาจารย์ 
 7. ดร.อธิพงศ์ สุริยา     อาจารย์ 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
 2. นายมิตต ทรัพย์ผุด     อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
 
 

เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้  
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 รายงานผลการก ากับติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการก ากับ
ติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 90 หลักสูตร ประกอบด้วย  

 1) ระดับปริญญาตรี จ านวน 49 หลักสูตร  
 2) ระดับปริญญาโท จ านวน 29 หลักสูตร  
 3) ระดับปริญญาเอก จ านวน 12 หลักสูตร 

  มีหลักสูตรต้องด าเนินการปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 57 หลักสูตร       
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จ านวน 49 หลักสูตร       
และปิดหลักสูตรจ านวน 8 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
   
  มติที่ประชุม รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 
 
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
  1) หน้า 17 บรรทัดที่ 20 แก้ไขข้อความจาก ...สัมภาษ เป็น ...สัมภาษณ์ 
     
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
 -ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1 การปรับปรุงหลักสูตร  
 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
 คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 
เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 1) เปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก เฉพาะ
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จ านวน 5 รายวิชา 2) ปรบัปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เนื่องจากรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากเดิมวัดผลนักศึกษาจาก A-F ปรับเป็น วัดผลเป็น S/U โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม  
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 มติที่ประชุม  
 1. เห็นชอบให้เปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก เฉพาะสาขาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม จ านวน 5 รายวิชา  
 2. ไม่เห็นชอบให้ปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และให้คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ศาสตร์พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของ
หลักสูตรให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อน
น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้    
  1. รายวิชา 1506 532 การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา 
  หมวดที่ 2 
  1) หน้า 2 ข้อ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ปรับการเขียนให้ชัดเขนมากยิ่งขึ้น   
  2) หน้า 2 ข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ปรับการเขียนให้ทันสมัย
และเป็นนโยบายของประเทศ 
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 3 ข้อ 1. ค าอธิบายรายวิชา ปรับการเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
ก าหนด   
  หมวดที่ 4 
  1) หน้า 4-6 ข้อ 1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ตัดข้อมูลที่ไม่ได้ระบุความรับผิดชอบหลักและ
ความรับผิดชอบรอง    
  2) หน้า 4-6 ข้อ 1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ปรับการเขียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้    
  3) หน้า 4-6 ข้อ 2. วิธีการสอน ปรับการเขียนให้สามารถวัดและประเมินผลได้    
  4) หน้า 7 ตัดข้อมูลที่ไม่ได้ระบุความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง    
  หมวดที่ 5  
  1) หน้า 8 ข้อ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ ปรับการเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับ 
ค าอธิบายรายวิชา 
  หมวดที่ 6 
  1) หน้า 13 ตรวจสอบการเขียนอ้างอิงให้เป็นไปตามระบบ Vancouver  
    หมวดที่ 7 
  1) หน้า 14 ข้อ 3 เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ มคอ.5 รายงานภายใน 30 วัน  
  2) หน้า 14 ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา แก้ไข
ข้อความ จาก การประชุมพิจารณาเกรดรายวิชา โดยที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิชาซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ใน
สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับรองเกรดต่อไป รวมถึงการสุ่มทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ระดับรายวิชา) 
เป็น 4.1 กรรมการตรวจสอบความครบถ้วนและสอดคล้องกับ Learning Outcome ของรายวิชากับ Learning 
Outcome ของ มคอ.2 4.2 ตรวจสอบความสอดคล้องของ Learning Outcome กับวิธีการสอบและการประเมินผล
รวมถึงเนื้อหาในแผนการสอน 4.3 ภายหลังการประเมินผลสัมฤทธิ์แล้ว ให้เตรียมข้อสอบ รายงาน (ถ้ามี) แบบ
ประเมินผล เกรด ให้คณะกรรมการทวนสอบฯ ด าเนินการทวนสอบ 
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  2. รายวิชา 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย 
  หมวดที่ 2 
  1) หน้า 2 ข้อ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ปรับการเขียนให้ชัดเขนมากยิ่งขึ้น   
  2) หน้า 2 ข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ปรับการเขียนให้ทันสมัย
และเป็นนโยบายของประเทศ  
  หมวดที่ 4 
  1) หน้า 4-6 ข้อ 1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ตัดข้อมูลที่ไม่ได้ระบุความรับผิดชอบหลักและ
ความรับผิดชอบรอง    
  2) หน้า 4-6 ข้อ 1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ปรับการเขียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้    
  3) หน้า 4-6 ข้อ 2. วิธีการสอน ปรับการเขียนให้สามารถวัดและประเมินผลได้    
  4) หน้า 7 ตัดข้อมูลที่ไม่ได้ระบุความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง    
  หมวดที่ 5  
  1) หน้า 12 ข้อ 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ปรับการเขียนให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน 
  หมวดที่ 6 
  1) หน้า 12 ตรวจสอบการเขียนอ้างอิงให้เป็นไปตามระบบ Vancouver 
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 13 ข้อ 3 เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ มคอ.5 รายงานภายใน 30 วัน  
  2) หน้า 13 ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา แก้ไข
ข้อความ จาก การประชุมพิจารณาเกรดรายวิชา โดยที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิชาซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ใน
สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับรองเกรดต่อไป รวมถึงการสุ่มทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ระดับรายวิชา) 
เป็น 4.1 กรรมการตรวจสอบความครบถ้วนและสอดคล้องกับ Learning Outcome ของรายวิชากับ Learning 
Outcome ของ มคอ.2 4.2 ตรวจสอบความสอดคล้องของ Learning Outcome กับวิธีการสอบและการประเมินผล
รวมถึงเนื้อหาในแผนการสอน 4.3 ภายหลังการประเมินผลสัมฤทธิ์แล้ว ให้เตรียมข้อสอบ รายงาน (ถ้ามี) แบบ
ประเมินผล เกรด ให้คณะกรรมการทวนสอบฯ ด าเนินการทวนสอบ 
 
  3. รายวิชา 1506 534 เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ 
  หมวดที่ 2  
  1) หน้า 2 ข้อ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ปรับการเขียนให้ชัดเขนมากยิ่งขึ้น   
  2) หน้า 2 ข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ปรับการเขียนให้ทันสมัย
และเป็นนโยบายของประเทศ  
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 3 ข้อ 1. ค าอธิบายรายวิชา ปรับการเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
ก าหนด    
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  หมวดที่ 4 
  1) หน้า 4-6 ข้อ 1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ตัดข้อมูลที่ไม่ได้ระบุความรับผิดชอบหลักและ
ความรับผิดชอบรอง    
  2) หน้า 4-6 ข้อ 2. วิธีการสอน ปรับการเขียนให้สามารถวัดและประเมินผลได้    
  3) หนา้ 7 ตัดข้อมูลที่ไม่ได้ระบุความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง    
  หมวดที่ 5  
  1) หน้า 8-13 ข้อ 1 แผนการการจัดการเรียนรู้ ให้น าหัวข้อ 16 สัปดาห์ ใส่ในค าอธิบาย
รายวิชา 
  หมวดที่ 6 
  1) หน้า 14-16 ตรวจสอบการเขียนอ้างอิงให้เป็นไปตามระบบ Vancouver 
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 13 ข้อ 3 เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ มคอ.5 รายงานภายใน 30 วัน  
  2) หน้า 13 ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา แก้ไข
ข้อความ จาก การประชุมพิจารณาเกรดรายวิชา โดยที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิชาซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ใน
สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับรองเกรดต่อไป รวมถึงการสุ่มทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ระดับรายวิชา) 
เป็น 4.1 กรรมการตรวจสอบความครบถ้วนและสอดคล้องกับ Learning Outcome ของรายวิชากับ Learning 
Outcome ของ มคอ.2 4.2 ตรวจสอบความสอดคล้องของ Learning Outcome กับวิธีการสอบและการประเมินผล
รวมถึงเนื้อหาในแผนการสอน 4.3 ภายหลังการประเมินผลสัมฤทธิ์แล้ว ให้เตรียมข้อสอบ รายงาน (ถ้ามี) แบบ
ประเมินผล เกรด ให้คณะกรรมการทวนสอบฯ ด าเนินการทวนสอบ 
 
  4. รายวิชา 1506 535 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยใน 
  หมวดที่ 2   
  1) หน้า 2 ข้อ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ปรับการเขียนให้ชัดเขนมากยิ่งขึ้น   
  2) หน้า 2 ข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ปรับการเขียนให้ทันสมัย
และเป็นนโยบายของประเทศ  
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 3 ข้อ 1. ค าอธิบายรายวิชา ปรับการเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
ก าหนด    
  หมวดที่ 4 
  1) หน้า 4-6 ข้อ 1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ตัดข้อมูลที่ไม่ได้ระบุความรับผิดชอบหลักและ
ความรับผิดชอบรอง    
  2) หน้า 4-6 ข้อ 2. วิธีการสอน ปรับการเขียนให้สามารถวัดและประเมินผลได้    
  3) หน้า 7 ตัดข้อมูลที่ไม่ได้ระบุความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง    
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  หมวดที่ 5  
  1) หน้า 8-10 ข้อ 1 ปรับวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเปลี่ยนเป็นวิธีการปฏิบตัิ
ในบางหัวข้อ  
  หมวดที่ 6 
  1) หน้า 11-12 ตรวจสอบการเขียนอ้างอิงให้เป็นไปตามระบบ Vancouver 
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 13 ข้อ 3 เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ มคอ.5 รายงานภายใน 30 วัน  
  2) หน้า 13 ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา แก้ไข
ข้อความ จาก การประชุมพิจารณาเกรดรายวิชา โดยที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิชาซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ใน
สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับรองเกรดต่อไป รวมถึงการสุ่มทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ระดับรายวิชา) 
เป็น 4.1 กรรมการตรวจสอบความครบถ้วนและสอดคล้องกับ Learning Outcome ของรายวิชากับ Learning 
Outcome ของ มคอ.2 4.2 ตรวจสอบความสอดคล้องของ Learning Outcome กับวิธีการสอบและการประเมินผล
รวมถึงเนื้อหาในแผนการสอน 4.3 ภายหลังการประเมินผลสัมฤทธิ์แล้ว ให้เตรียมข้อสอบ รายงาน (ถ้ามี) แบบ
ประเมินผล เกรด ให้คณะกรรมการทวนสอบฯ ด าเนินการทวนสอบ 
 
  5. รายวิชา 1506 536 แนวโน้มเภสัชบ าบัดโรคติดเชื้อ 
  หมวดที่ 2    
  1) หน้า 2 ข้อ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ปรับการเขียนให้ชัดเขนมากยิ่งขึ้น   
  2) หน้า 2 ข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ
จาก Problem-based Learning เป็น การใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 3 ข้อ 1. ค าอธิบายรายวิชา บรรทัดที่ 5 แก้ไขข้อความ จาก ยาส าหรับโรคติดเชื้อ 
เป็น ยาที่เกิดจากโรคติดเชื้อ 
  หมวดที่ 4 
  1) หน้า 4-6 ข้อ 1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ตัดข้อมูลที่ไม่ได้ระบุความรับผิดชอบหลักและ
ความรับผิดชอบรอง    
  2) หน้า 4-6 ข้อ 2. วิธีการสอน ปรับการเขียนให้สามารถวัดและประเมินผลได้    
  3) หน้า 7 ตัดข้อมูลที่ไม่ได้ระบุความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง    
  หมวดที่ 5  
  1) หน้า 8-14 ข้อ 1 ปรับวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเปลี่ยนเป็นวิธีการปฏิบตัิ
ในบางหัวข้อ  
  หมวดที่ 6 
  1) หน้า 15 ตรวจสอบการเขียนอ้างอิงให้เป็นไปตามระบบ Vancouver 
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  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 13 ข้อ 3 เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ มคอ.5 รายงานภายใน 30 วัน  
  2) หน้า 13 ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา แก้ไข
ข้อความ จาก การประชุมพิจารณาเกรดรายวิชา โดยที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิชาซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ใน
สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับรองเกรดต่อไป รวมถึงการสุ่มทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ระดับรายวิชา) 
เป็น 4.1 กรรมการตรวจสอบความครบถ้วนและสอดคล้องกับ Learning Outcome ของรายวิชากับ Learning 
Outcome ของ มคอ.2 4.2 ตรวจสอบความสอดคล้องของ Learning Outcome กับวิธีการสอบและการประเมินผล
รวมถึงเนื้อหาในแผนการสอน 4.3 ภายหลังการประเมินผลสัมฤทธิ์แล้ว ให้เตรียมข้อสอบ รายงาน (ถ้ามี) แบบ
ประเมินผล เกรด ให้คณะกรรมการทวนสอบฯ ด าเนินการทวนสอบ 
         
 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 
เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 1) เพ่ิมรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
จ านวน 11 รายวิชา 2)ปรับค าอธิบายรายวิชา จ านวน 8 รายวิชา 3)ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ จ านวน 19 รายวิชา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2555 ให้คณบดีคณะเภสัชศาสตร์พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนส่งให้
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   
 4.1.3 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : ปรับปรุงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 6 หลักสูตร    
     คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    
และคณะเภสัชศาสตร์ ขอเสนอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชามากขึ้น ทั้งนี้ 
การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
  1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ส านักงานพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ส านักงานพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557   

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ส านักงานพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
  4. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559    

  มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ส านักงานพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ส านักงานพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ส านักงานพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
 4.1.4 ขอทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560           
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในด้านการวิจัย พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ 
วิศวกรรมระบบฝังตัว และวิศวกรรมชีวการแพทย์ และอาจท าให้สูญเสียโอกาสในการรับทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) และทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากรวิจัยกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศ เผื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถด าเนินการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี และ
หลักสูตรนี้ครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรนี้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
  
  มติที่ประชุม  
  1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่งให้ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
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  2. ให้จัดท าแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรซึ่งคาดหวังผลได้ว่าจะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรในการ ประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 หากไม่เสนอแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตร หลังจาก
ผ่านคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วจะไม่ด าเนินการส่งหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  
  3. ให้ชะลอการรับนักศึกษา 2 ปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2561 โดยมหาวิทยาลัยจะ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตร (ข้อ 2.) หากไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรจะ
มีผลต่อการชะลอการรับนักศึกษาในปีถัดไป    
                             4. หลังพ้นการชะลอการรับนักศึกษาให้จัดท าหลักสูตรปรับปรุงก่อนรับนักศึกษาใหม่ 
โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้  
  หมวดที่ 1 
  1) หน้า 2 ข้อ 7 แก้ไขข้อความ จาก ...2561 เป็น ...2562 
  2)  หน้า 4 ข้อ 11.1 ให้เพ่ิมการอ้างอิงเอกสาร 
  หมวดที่ 2 

1) หน้า 9 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความ จาก ...มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี 
ทักษะทางด้านการวิจัยในเชิงลึกที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ และพัฒนาต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความเป็น
ผู้น าและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เป็น มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีทักษะทางด้านการวิจัยที่สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้ และพัฒนาต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในด้านการแข่งขันของ
ประเทศให้ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความเป็นผู้น าและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  2) หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขหัวข้อ จาก ...1.3.5 เป็น 1.3.1            
และเรียงล าดับให้ถูกต้อง 
  3) หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขข้อความ จาก ...1.3.4 มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เป็น 1.3.4 มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและการวิจัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
  4) หน้า 9-10 ข้อ 2.1.5 แผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ เพ่ิมข้อ 5. 
พัฒนาทักษะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมระดับชาติและนานาชาติ 
     
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 11 ข้อ 2.2.1 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน แก้ไขข้อความ จาก ...ต้องส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น ... ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือหลักสูตรสาขาท่ีเกีย่วข้องในสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง 
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  2) หน้า 12 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ให้เริ่มรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
  3) หน้า 15 แบบ 1.1 ข้อ 1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานงานวิจัย(ไม่นับหน่วยกิต) ให้ใส่หมายเหตุ 
นักศึกษาอาจจะต้องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความสนใจหรืออาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดโดยไม่นับหน่วยกิต 

    4) หน้า 18 รายวิชา 1306 980 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย จาก ...ขั้นตอนการวางแผนท างานวิจัย การออกแบบงานวิจัย เทคนิคการค้นคว้าและทบทวน
วรรณกรรม หลักการเขียนวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติหลักการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เทคนิค
การน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูลและสรุปผล เป็น ...ขั้นตอนการวางแผนท างานวิจัย การออกแบบ
งานวิจัย เทคนิคการค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรม หลักการเขียนบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ หลักการ
เขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เทคนิคการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูลและสรุปผล 
  5) หน้า 18 รายวิชา 1306 981 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับการ
น าเสนอหัวข้อ 
  6) หน้า 18 รายวิชา 1306 982 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับต้องมี
ผลงานวิทยานิพนธ์ 30 %  
  7) หน้า 19 รายวิชา 1306 983 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับต้องมี
ผลงานวิทยานิพนธ์ 50 % 
  8) หน้า 19 รายวิชา 1306 990 วิทยานิพนธ์ ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เห็น
กระบวนการจัดท าวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน 
  9) หน้า 20 ข้อ 3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ แก้ไขข้อความ จาก ...
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ าหลักสูตร เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน 
  10) หน้า 36 ข้อ 5.1 ปรับการเขียนค าอธิบายโดยย่อ 
  11) หน้า 39 ข้อ 5.6.1 ปรับข้อความ จาก ...นักศึกษาต้องเสนอเรื่องต่อหลักสูตร            
เป็น ...นักศึกษาต้องเสนอเรื่องต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  12) หน้า 39 ข้อ 5.6.3 ปรับการเขียนใหม่ 
  13) หน้า 39 ข้อ 5.6.5 ปรับข้อความ จาก ...นักศึกษาต้องเสนอเรื่องขอสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ ต่อหลักสูตร เป็น ...นักศึกษาต้องเสนอเรื่องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
  หมวดที่ 4 

  1) หน้า 41 ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ปรับการเขียนให้เหมาะสมกับ 
ระดับปริญญาเอก วิธีการและบริบทของหลักสูตร 
     2) หน้า 41 ข้อ 2.1 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา
สาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ
การปฏิบัติในวิชาชีพ เป็น ...มคีวามรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจน
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หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
  3) หน้า 41 ข้อ 2.2 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และวิธีการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซ้ึงในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า เป็น ...มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และวิธีการ
ปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า 
  4) หน้า 42 ข้อ 2.3 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และ
การประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
เป็น ...มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มี
ต่อองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
  5) หน้า 42 ข้อ 2.4 ตัดออก 
    6) หน้า 62 หัวข้อ 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ข้อ 4 แก้ไข
ข้อความ จาก ...เรียนรู้ผ่านวดิีทัศน์โดยเปิดให้ดูในห้องเรียนและอภิปราย ตอบค าถาม เป็น เรียนรู้ผ่านวีดิทัศน์โดยเปิด
ให้ดูในห้องเรียนและอภิปราย ตอบค าถาม 
    7) หน้า 62 หัวข้อ 3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ข้อ 2-3 
ของทักษะด้านที่ 4 ตัดออก  
  หมวดที่ 5  
  1) หน้า 45 หัวข้อ 2.1 บรรทัดที่ 2 ข้อ 1) แก้ไขข้อความ จาก …ทวนสอบจากมคอ.3/
มคอ.4และมคอ.5/มคอ.6 ของภาคการศึกษา เป็น ทวนสอบจากมคอ.3 และมคอ.5 ของภาคการศึกษา 
  2) หน้า 45 หัวข้อ 2.1 บรรทัดที่ 5 ข้อ 1) แก้ไขข้อความ จาก …ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
เป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  3) หน้า 45 หัวข้อ 2.2 บรรทัดที่ 2 ข้อ 1) แก้ไขข้อความ จาก …พิจารณาจาก มคอ.3/
มคอ.4และมคอ.5/มคอ.6 เป็น พิจารณาจาก มคอ.3 และมคอ.5   
  4) หน้า 45 หัวข้อ 2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร ให้พิจารณาทวนสอบในภาพรวม 
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 48-54 ข้อ 1-6 ปรับการเขียนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 
  หมวดที่ 8 
  1) หน้า 57 ข้อ 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ 
  2) หน้า 57 ข้อ 2.1 ตัดข้อความ ...ชั้นปีสุดท้าย 
  ภาคผนวก 
  1) ปรับการเขียนบรรณานุกรมให้เป็นไปตามระบบ Vancouver  
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วาระท่ี  5   ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2560  
              วันที่ 8 กันยายน 2560 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบก าหนดการประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 8 กันยายน 2560  
 
เวลา 12.00.00 น.  ปิดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................... 
(นายวิชญ์ธวัช ค าสุข) 

นักวิชาการศึกษา 
ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


