
1 

         
          
 

 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ่10/2560  

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 13.00 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.นิวิท เจริญใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 9. ดร.สนธิ คชวัฒน ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
             และเลขานุการ 
 11. นายวิชญ์ธวัช ค าสุข                                     นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์   ติดราชการ 
 2. นางภูษณิศา นวลสกุล     ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. นางอรอุมา หล่าบรรเทา     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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รายช่ือผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
รายงานแผนการพัฒนาการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. นายประชา ค าภักดี    ประธานหลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วงศ์สายเชื้อ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (6 รายวิชา) 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แสนการุณ  ประธานหลักสูตร 
 3. ดร.กนกพร ช่างทอง    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์  คณะศิลปศาสตร์ 
 2. นางสาวรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์    คณะศิลปศาสตร์ 
 3. นายกสิณ รังสิกรรพุม     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารชุดา พันธ์นิกุล   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์  คณะศิลปศาสตร์ 
 

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

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

 1) ระดับปริญญาตรี จ านวน 49 หลักสูตร  
 2) ระดับปริญญาโท จ านวน 29 หลักสูตร  
 3) ระดับปริญญาเอก จ านวน 12 หลักสูตร 
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  มีหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 57 หลักสูตร ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จ านวน 50 หลักสูตร และปิดหลักสูตรจ านวน 
7 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
   
  มติที่ประชุม รับทราบและเห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมหลักสูตรระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอกให้มากข้ึน 
 

 1.2  รายงานการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ประจ าปีการศึกษา 2559  

 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานการจัดการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18-19 
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

   
 มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ทบทวนวิธีการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
 
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
  1) แก้ไขข้อความ จาก Leaning Outcome เป็น Learning Outcome 
  2) หน้า 2 บรรทัดที่ 30 แก้ไขข้อความจาก ...คณะศิลปะศาสตร์ เป็น... คณะศิลปศาสตร์ 
  3) หน้า 3 บรรทัดที่ 32 แก้ไขข้อความจาก ...4.1 เป็น ...4.1.1 
  4) หน้า 7 บรรทัดที่ 35 แก้ไขข้อความจาก ...4.2 เป็น ...4.1.2 
  5) หน้า 8 บรรทัดที่ 5 แก้ไขข้อความจาก ...4.3 เป็น ...4.1.3 
  5) หน้า 8 บรรทัดที่ 35 แก้ไขข้อความจาก ...4.4 เป็น ...4.1.4 
  6)  หน้า 9 บรรทัดที่ 13 แก้ไขข้อความจาก ให้จัดท าแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตร เสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในการ ประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็น ให้จัดท า
แผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรซึ่งคาดหวังผลได้ว่าจะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
10/2560 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 
  7) หน้า 11 บรรทัดที่ 31 แก้ไขข้อความจาก ...บรรณานุกรมกรรม เป็น ...บรรณานุกรม 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
 3.1  รายงานแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558         
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในคราวการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มีมติให้คณะด าเนินการ ให้จัดท าแผนพัฒนาการ
บริหารหลักสูตร เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  

 มติที่ประชุม เห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. มอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแผนการบริหารหลักสูตรของนักศึกษาเป็น
รายบุคคลให้ชัดเจน    
   2. มอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแผนการปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล   
   3. มอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการให้ปฏิบัติอย่างเร่งรัดตามระยะเวลาที่
ก าหนดในแผนการปฏิบัติงาน     
   4. มอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งถัดไป  
  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
 4.1.1 การเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (6 รายวิชา)      
 มติที่ประชุม  
 -  เห็นชอบให้การเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 จ านวน 6 รายวิชา  
 1. รายวิชา 1141 325 การหาค่าเหมาะสมที่สุดไม่เชิงเส้น (Non-linear Optimization) 
   หมวดที่ 4 
  1) หน้า 5 ข้อ 4.5 แก้ไขข้อความจาก ...ผู้นา เป็น ...ผู้น า   
  2) หน้า 5 ข้อ 5.4 แก้ไขข้อความจาก ...ผู้นา เป็น ...ผู้น า   
  หมวดที่ 5 
  - หน้า 8 สัปดาห์ที่ 1-2 ข้อ 3 แก้ไขข้อความจาก ...nonlinear เป็น ...non-linear  
  หมวดที่ 6 
  - หน้า 10 ข้อ 3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม ควรเพ่ิมข้อมูล
เกี่ยวกับ เอกสาร online 
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    หมวดที่ 7 
  - หน้า 10 ข้อ 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ให้ทบทวน
การเขียนใหม่ 
  2. รายวิชา1141 422 ทฤษฎีเกม (Game Theory)  
  หมวดที่ 2 
  1) หน้า 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา ข้อ 1.1 แก้ไขข้อความจาก ...เข้าใจแนวคิด เป็น        
...อธิบายแนวคิด 
  2) หน้า 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา ข้อ 1.3 แก้ไขข้อความจาก ...เข้าใจวิธีการศึกษา เป็น        
...อธิบายวิธีการศึกษา 
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 2 ข้อ 1 ค าอธิบายรายวิชา ปรับการเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
ก าหนด     
  หมวดที่ 6 

1) หนา้ 11 ข้อ 1. ตรวจสอบการเขียนอ้างอิงให้เป็นไปตามระบบ Vancouver 
2) หน้า 11 ข้อ 3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม ควรเพ่ิมข้อมูล 

เกี่ยวกับ เอกสาร online 
   
  3. รายวิชา 1141 334 ตัวแบบคณิตศาสตร์การเงิน (Mathematical Models of 
Finance)  
  หมวดที่ 2  

- หน้า 2 ข้อ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ปรับการเขียนใหม่ ดังนี้   
1.1 มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน 
1.2 นักศึกษามีแนวคิดในการน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์จริง สามารถ 

หาสูตรต่างๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน     
  หมวดที่ 6 
  1) หน้า 12 ตรวจสอบการเขียนอ้างอิงให้เป็นไปตามระบบ Vancouver 
  
  4. รายวิชา 1141 335 คณิตศาสตร์ประกันภัย (Insurance Mathematics) 
 
  หมวดที่ 2    
  - หน้า 2 ข้อ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ปรับการเขียนให้ชัดเขนมากยิ่งข้ึน โดยเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย    
  หมวดที่ 3 
  - หน้า 2 ข้อ 1. ค าอธิบายรายวิชา ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาใหม่  
  หมวดที่ 4 
  - หน้า 7 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้ทบทวนการ
ระบุความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง    
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  หมวดที่ 5  
  - หน้า 11 ข้อ 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ตรวจสอบสัดส่วนของการประเมินผล 
  หมวดที่ 6 
  1) หน้า 11 ตรวจสอบการเขียนอ้างอิงให้เป็นไปตามระบบ Vancouver และเพ่ิมข้อมูล
ต าราเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย  
  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 12 ข้อ 2. กลยุทธ์การประเมินการสอน แก้ไขข้อความจาก ...ประเมินการสอนโดย
ผู้จัดการรายวิชา หรือ ทีมผู้สอน เป็น …ประเมินการสอนโดยผู้ประสานรายวิชา หรือ ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
    
  5. รายวิชา 1141 431 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต (Life Insurance Mathematics)  
  หมวดที่ 1     
  1) หน้า 1 ข้อ 5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน : ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 3 ให้ปรับ
วิธีการเขียน  
  2) หน้า 2 ข้อ รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1141 334 ตัวแบบคณิตศาสตร์การเงิน  
1141 335 คณิตศาสตร์ประกันภัย ให้ปรับวิธีการเขียน  
  หมวดที่ 4  
  - หน้า 7 แก้ไขข้อความจาก ...1141 431 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต (Mathematics of  
Life Insurance) เป็น ... 1141 431 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต (Life Insurance Mathematics)         
  หมวดที่ 5   
  - หน้า 8 ข้อ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ 1-2 แก้ไขข้อความจาก ...1. หลักของ
คณิตศาสตร์ประกันภัย การแจกแจงการอยู่รอดของชีวิต และตารางชีพ การประกันชีวิตค่ารายงวดตามการทรงชีพ 
เบี้ยประกันชีวิตสุทธิจ่ายครั้งเดียวและจ่ายรายงวดของการประกันชีวิตแบบต่างๆ เบี้ยประกันรวมเงินส ารองประกัน
ชีวิต ระบบเบี้ยประกันสุทธิคงที่และระบบเบี้ยประกันแบบดัดแปลง เป็น ... 1. หลักของคณิตศาสตร์ประกันภัย  
  หมวดที่ 6 
  - หน้า 11 ข้อ 1. ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน ให้ระบุต าราและเอกสาร
หลักท่ีใช้สอน 
  หมวดที่ 7 
  - หน้า 12 ข้อ 2. กลุยุทธ์การประเมินการสอน : ประเมินการสอนโดยผู้จัดการรายวิชา 
หรือ ทีมผู้สอน ให้ปรับวิธีการเขียน    
   
  6. รายวิชา 1141 433 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Technique) 
  หมวดที่ 2 
  - หน้า 2 แก้ไขข้อความจาก ...1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา เป็น ...1. จุดมุ่งหมายของ
รายวิชา           
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  หมวดที่ 3  
  - หน้า 7 หน้า 2 ข้อ 1. ค าอธิบายรายวิชา ปรับการเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยก าหนด       
  หมวดที่ 7 
  - หน้า 12 ข้อ 2. กลยุทธ์การประเมินการสอน : ประเมินการสอนโดยผู้จัดการรายวิชา 
หรือ ทีมผู้สอน ให้ปรับวิธีการเขียน    
         
 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร 
     คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชามากข้ึน ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
      1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ส านักงานพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
      2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ส านักงานพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      3. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
      4. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
  มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ และให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
วาระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ 
  5.1 ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบก าหนดการประชุมครั้งที่ 11/2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  
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  5.2 แผนการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2561 
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดแผนการประชุมเพ่ือพิจารณาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2561 ดังนี้ 

 
           มติที่ประชุม  รับทราบก าหนดการประชุม ประจ าปี 2561 
 
เวลา 13.00 น.  ปิดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่
ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ก าหนดวันประชุม 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

1/2561 วันที่ 12 มกราคม 2561 สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ม.ค. 2561
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน มี.ค. 2561 
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 2561 
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.ค. 2561 

2/2561 วันที่ 9 มีนาคม 2561 
3/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
4/2561 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 

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

นักวิชาการศึกษา 
ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


