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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสตูรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2560  

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ณ ห้องประชมุพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง 1 ชั้น 6  

อาคารสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร  
และห้องประชุมวารินชาํราบ ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

----------------------------------------- 
 
กรรมการท่ีมาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข   อธิการบดี   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจรญิใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ป่ินเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 7. ดร.สนธิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
             และเลขานุการ 
 9. นางภูษณิศา นวลสกุล     หัวหน้าสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
              ผู้ช่วยเลขานุการ
 10. นายวิชญ์ธวัช คําสุข                                     นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการท่ีไม่มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์   ติดราชการ 
 2. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก   ติดราชการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์   ติดราชการ 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 1. นายเอกสิทธ์ิ โพธ์ิชูชาติ     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
รายชื่อผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
รายงานแผนพัฒนาการบรหิารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. 2555 สงักัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา แก้วแดง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561        
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์   
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา   ประธานหลักสูตร 
 2. ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. นางสาวสุภาภรณ์ บุญงาม    นักวิชาการศึกษา 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา 1905 723 
รายวิชาความผิดปกติของระบบเลือดที่ไม่ใช่มะเร็ง 4(3-2-11) ของหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร ์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สงักัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
 1. ดร.อนุวัตร ภิญญะชาติ     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรุศักด์ิ  แว่นรมัย์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 3. นางสาวสุภาพร  เช้ือชัย     นักวิชาการศึกษา 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
และชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช   ประธานหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรงุอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ศรีศิร ิ   คณะนิติศาสตร์ 
2. ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ     คณะวิทยาศาสตร์ 
3. นายไวพจน์ อุ่นใจ     คณะพยาบาลศาสตร์ 
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การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรงุอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร 

 1. ผู้ชวยศาสตราจารย์ เรืองยศ พิลาจันทร ์   คณะเกษตรศาสตร์ 
 
การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรงุจํานวนหน่วยกิตในหลักสตูรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 1. ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ     คณะวิทยาศาสตร์ 

 
เริ่มการประชมุเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังน้ี  
 
ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 1.1  รายงานผลการกํากับติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการกํากับ
ติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2559 จํานวนทั้งสิ้น 90 หลกัสูตร ประกอบด้วย  

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

  มีหลักสูตรปรบัปรุงในปีการศึกษา 2559 จาํนวนทั้งสิ้น 57 หลักสูตร ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จาํนวน 50 หลกัสูตร และปิดหลักสูตรจํานวน 
7 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
   
  มติที่ประชุม รับทราบและมขี้อเสนอแนะดังน้ี 
    1. หลักสูตรที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรแล้ว ใหร้ะบุวันที่รับทราบให้ความเห็นชอบในรายงาน 
    2. หลักสูตรที่ไม่ส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความ 
เห็นชอบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ืออนุมัติก่อนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรอีกคร้ัง 
    3. ผลการประเมนิคุณภาพภายในให้นําเกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัด บทวิเคราะห์  
ปัญหาอุปสรรค จากสํานักงานประกันคุณภาพจากระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัยมารายงาน 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 8 กันยายน 2560  
 
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 8 กันยายน 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
  - หน้า 3 ข้อ 1 แก้ไขข้อความ จาก Leaning Outcome เป็น Learning Outcome 
   
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง   
 3.1  รายงานแผนพัฒนาการบริหารหลักสตูร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558         
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในคราวการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 มีมติให้คณะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการบริหาร
หลักสูตร แผนการปฏิบัติงานของนักศึกษา และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตรในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  

 มติที่ประชุม เห็นชอบและมขี้อเสนอแนะ ดังน้ี 
   1. ปรับปรุงวิธีการนําเสนอให้ละเอียดย่ิงขึ้น    
   2. นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามในแบบรายงานความก้าวหน้า  
   3. ให้รายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม 2561 
     
ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  4.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์       
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับรอบระยะเวลาการรับรองหลักสูตรของสภา
วิศวกร 5 ปี ซึง่จะขอรับรองปริญญา ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ในการ
ปรับปรุงหลักสตูรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
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ก่อนส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
 
  หมวดที่ 1  
  1) หน้า 1 ข้อ 5.4 แก้ไขข้อความ จาก ...การรับเข้าศึกษาเข้าศึกษาในหลกัสูตร รับทั้ง
นักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สื่อสารภาษาไทยได้ดี เป็น ...การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร รับทั้งนักศึกษา
ไทย หรือนักศกึษาต่างชาติที่สื่อสารภาษาไทยได้ดี 
  2) หน้า 3 ข้อ 11.1 แก้ไขข้อความ จาก สถานการณ์ในประเทศ เป็น ...สถานการณ์ใน
ประเทศ 
  3) หน้า 4 บรรทัดที่ 1 แก้ไขขอ้ความ จาก ...หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สอดคล้องกลุ่ม
เทคโนโลยีสมัยใหม ่เป็น ...หลักสูตรปรับปรุงของวิศวกรรมโยธามีเน้ือหาสอดคล้องกับกลุ่มเทคโนโลยีสมัยใหม ่
  4) หน้า 4 บรรทัดที่ 9 แก้ไขขอ้ความ จาก ...นับต้ังแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 เป็น ...อย่างไรก็ตามนับต้ังแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  5) หน้า 4 บรรทัดที่ 11 แก้ไขข้อความ จาก ...บนพ้ืนฐาน “การศึกษาเป็นหัวใจหลักของ
การพัฒนาประเทศ” เป็น ...บนพ้ืนฐานแนวคิด “การศึกษาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ” 
  6) หน้า 4 บรรทัดที่ 15 แก้ไขข้อความ จาก ...และองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพ่ือ
กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ เป็น ...ดังน้ัน องค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาดังกล่าวจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ 
  7) หน้า 4 บรรทัดที่ 21 แก้ไขข้อความ จาก ...ทั้งน้ี คํานึงถึงแนวโน้มรองรับสถานการณ์ 
เป็น ...ทั้งน้ี ควรคํานึงถึงแนวโน้มรองรับสถานการณ์ 
  8) หน้า 4 บรรทัดที่ 22 แก้ไขข้อความ จาก ...ผู้สูงอายุเพ่ิม เป็น ...ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 
  9) หน้า 4 บรรทัดที่ 32 แก้ไขข้อความ จาก ...ขจัดรอยต่อระหว่างอุดมศึกษากับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา เป็น ...ประสานรอยต่อระหว่างอุดมศึกษากับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา 
  10) หน้า 5 บรรทัดที่ 8 แก้ไขข้อความ จาก ...มีและสามารถกจัดการความรู้ด้วยตนเอง 
เป็น ...สามารถจัดการความรู้ด้วยตนเอง 

    11) หน้า 5 บรรทัดที่ 11 แก้ไขข้อความ จาก ...สถานการณ์ระดับสากล เป็น                 
...สถานการณร์ะดับสากล 
  12) หน้า 5 บรรทัดที่ 17 แก้ไขข้อความ จาก ...ประเทศที่กระทํากันในระดับรัฐบาล     
เป็น ...ประเทศที่กระทําขึ้นในระดับรัฐบาล 
  13) หน้า 5 บรรทัดที่ 19 แก้ไขข้อความ จาก ...ทํางานในประเทศสมาชิกได้สะดวก     
เป็น ...สามารถทํางานในประเทศสมาชิกได้สะดวก 
  14) หน้า 5 บรรทัดที่ 20 แก้ไขข้อความ จาก ...แสดงเจตนารมย์นําอาเซียนไปสู่ 
ประชาคมอาเซียน เป็น ...แสดงเจตนารมณ์ที่จะนําอาเซียนไปสู่ประชาคมอาเซียน 
  15) หน้า 5 บรรทัดที่ 22 แก้ไขข้อความ จาก ...แตกต่างที่ประเทศอ่ืนนอกเหนือกลุ่ม 
APEC เข้าเป็นสมาชิกได้ เป็น ...แตกต่างกันที่ประเทศอ่ืนนอกเหนือกลุ่ม APEC เข้าเป็นสมาชิกได้ 
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  16) หน้า 5 บรรทัดที่ 24 แก้ไขข้อความ จาก ...เร่งรัดให้เป็นประชาคมอาเซียน ในปี     
พ.ศ. 2558 ภายใต้กฎบัตรอาเซียน เป็น ...เร่งรัดให้เป็นประชาคมอาเซียน ส่วน พ.ศ. 2558 ภายใต้กฎบัตรอาเซียน 
  17) หน้า 5 บรรทัดที่ 27 แก้ไขข้อความ จาก ...จะเป็นฐานการผลิตร่วม เป็น               
...มีจุดมุ่งหมายเป็นฐานการผลิตร่วม 
  18) หน้า 5 บรรทัดที่ 30 แก้ไขข้อความ จาก ...และบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก       
เป็น ...และบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกตามเป้าหมายของ AEC 
  19) หน้า 7 บรรทัดที่ 3-5 แก้ไขข้อความ จาก ...ดําเนินการตามวาระที่ต้องปรับปรุง
ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานการอุดมศึกษา เง่ือนไข และเกณฑ์ในกระบวนประกันคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน เป็น ...ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สํานักงานการอุดมศึกษาตามเง่ือนไข และเกณฑ์ในกระบวนประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  20) หน้า 7 บรรทัดที่ 10-11 แก้ไขข้อความ จาก ...ออกภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 กําหนดว่า สาขาวิชาวิศวกรราม
โยธา ประกอบด้วย สามกลุ่มความรู้ เป็น ...ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 กําหนดว่า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบด้วย องค์ความรู้ 3 ด้าน 
  21) หน้า 7 บรรทัดที่ 14 แก้ไขข้อความ จาก ...ซึ่งตอบสนอง องค์ความรู้หกด้าน        
เป็น ...ซึ่งตอบสนอง ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
  22) หน้า 7 บรรทัดที่ 18 แก้ไขข้อความ จาก ...ทั้งน้ี พิจารณาประกอบกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ เป็น ...การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้พิจารณาประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  23) หน้า 7 บรรทัดที่ 24 แก้ไขข้อความ จาก ...หลักสูตรดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็น ...การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ีได้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  24) หน้า 7 บรรทัดที่ 25 แก้ไขข้อความ จาก ...จํานวณ เป็น ...จํานวน 
  25) หน้า 7 บรรทัดที่ 29-32 แก้ไขข้อความ จาก ...นอกจากหลักสูตร ต้องทําประกัน
คุณภาพการศึกษา QA ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้ว หากพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยเช่ือมโยง ประเด็น 
หรือภารกิจ อาทิ การวางแผน ปฏิบัติ และติดตามผลตามเกณฑ์ Education Criteria for Performance 
Excellence - EdPEx”  เป็น ...นอกจากน้ีหลักสูตร ได้ทาํประกันคุณภาพการศึกษา QA ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พัฒนาคุณภาพองค์กรโดยการเช่ือมโยงประเด็น หรือภารกิจ อาทิ การวางแผนปฏิบัติ และติดตาม
ผล ด้วยแนวคิดจากหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพต่าง ๆ ดังน้ี เกณฑ์ Education Criteria for Performance 
Excellence - EdPEx”  
  26) หน้า 7 บรรทัดที่ 34-35 แก้ไขข้อความ จาก ...ที่เป็นต้นแบบของเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ต้ังแต่ พ.ศ. 2545 เกณฑ์ EdPEx คือ กรอบพิจารณา มีกระบวน
คิดต่อ เป็น ...เกณฑ์ดังกล่าวน้ีได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award: TQA) ต้ังแต่ พ.ศ. 2545 เกณฑ์ EdPEx ใช้เป็นกรอบพิจารณา กระบวนการคิดต่อ 
  27) หน้า 9 บรรทัดที่ 20-22 แก้ไขข้อความ จาก ...ทั้งน้ี หากดําเนินการตามกระบวนที่
กล่าวข้างต้นครบถ้วน หลักสตูรอยู่ในเกณฑ์ที่จะถูกเผยแพร่ โดย สกอ. ผูจ้บการศึกษา มีความรู้ ทักษะ รับผิดชอบต่อ
งานวิชาชีพ ความปลอดภัย สุขอนามัย สวัสดิภาพ ทรัพย์สินของสาธารณะ  สังคม สิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะ 
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ซื่อสัตย์ ประพฤติชอบ ฯลฯ สามารถเป็นสมาชิก เป็น ...ทั้งน้ี หากดําเนินการตามกระบวนการที่กล่าวข้างต้นครบถ้วน 
หลักสูตรจะอยู่ในเกณฑ์ที่ สกอ. เผยแพร่ได้ อน่ึง ผู้สําเร็จการศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ทกัษะ รับผิดชอบต่องานวิชาชีพ 
ความปลอดภัย สุขอนามัย สวัสดิภาพ ทรัพย์สินของสาธารณะ  สังคม สิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะ ซือ่สัตย์ ประพฤติ
ชอบ ฯลฯ และสามารถเป็นสมาชิก 
  28) หน้า 9 บรรทัดที่ 24-25 แก้ไขข้อความ จาก ...สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
เป็นวิศวกร APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) หรือวิศวกร ASEAN (ASEAN Economics  
Community - AEC) เป็น ...ตลอดจนสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นวิศวกร APEC (Asia-Pacific  
Economic Cooperation) หรือวิศวกร ASEAN (ASEAN Economics Community - AEC) ได้ 
  29) หน้า 9 บรรทัดที่ 26-27 แก้ไขข้อความ จาก ...หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา น้ียังรองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรบัวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ตาม "Civil 
Engineering Body of Knowledgefor the 21st Century: Preparing the Civil Engineer for the Future" 
American Society of Civil Engineers - ASCE เป็น ...หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) น้ียัง
รองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ตาม "Civil Engineering Body of Knowledge for 
the 21st Century: Preparing the Civil Engineer for the Future" American Society of Civil Engineers – 
ASCE อีกด้วย  
  30) หน้า 10 บรรทัดที่ 3 แก้ไขข้อความ จาก ...หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ดําเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 เป็น ...หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ยังได้ดําเนินการ    
เพ่ือรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  31) หน้า 10 ขอ้ 2) เป็นหลักสูตรนําร่อง เพ่ือขอรับรองคุณภาพ มาตรฐาน TABEE จาก 
สภาวิศวกร ปรับการเขียนใหชั้ดเจน  
  32) หน้า 11 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ จาก ...ทุพลภาพ เป็น ...ทุพพลภาพ  
  33) หน้า 11 บรรทัดที่ 25 ตัดข้อความ วิสัยทัศน์  
  34) หน้า 11 บรรทัดที่ 26 แก้ไขข้อความ จาก ... “วิสัยทัศน์” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นสถาบันช้ันนําแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุม่นํ้าโขงและอาเซียน” พันธกิจ เป็น ... “วิสัยทัศน์” มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นสถาบันช้ันนําแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุม่นํ้าโขงและอาเซียน” ด้วยพันธกิจที่ 1-4 
  35) หน้า 13 ขอ้ 13.1 แก้ไขขอ้ความ จาก ...หลักสูตรน้ีไมม่รีายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้
นักศึกษาในหลกัสูตรอ่ืน เป็น ...หลักสูตรน้ีไมม่ีรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน 
  36) หน้า 13 ขอ้ 13.2 แก้ไขขอ้ความ จาก ...นักศึกษาในหลกัสูตรน้ี มีรายวิชาที่ต้องเรียน
ในหลักสูตรอ่ืน ได้แก่  เป็น ...นักศึกษาในหลกัสูตรน้ี มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรอ่ืน ได้แก่ 

     37) หน้า 14 ข้อ 13.3.2 แก้ไขข้อความ จาก ...ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอน
รายวิชาที่สอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืนๆ เป็น ...จัดให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/หลักสตูร
อ่ืนๆ 
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  หมวดที่ 2  
  1) หน้า 15 ปรชัญาของหลักสูตร ข้อ 1.2 แก้ไขข้อความ จาก ...มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
และทักษะวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร และเกณฑ์สากล มีศักยภาพ 
สามารถดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม ปรับตัวให้เข้าสังคม อาชีพ และสภาวการณ์แวดล้อม สามารถสื่อสาร เรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม ่ๆ สามารถสร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของภูมิ
ปัญญา และคงอัตลักษณ์ไทย เพ่ือพ่ึงพาตนเอง แข่งขันได้ รอบรู้สิทธิ มีคณุธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สํานึกสาธารณะ 
คํานึงถึงประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างพอเพียง และยั่งยืน 
เป็น ...มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทกัษะวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานของสภาวิศวกร 
และเกณฑ์สากล สามารถดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสาร เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองให้รู้เท่า
ทันวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ สามารถสร้างนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา และคงอัตลักษณ์ไทย เพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง แข่งขันได้ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสํานึกสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต และความ
ปลอดภัยของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม   

    2) หน้า 15 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขอ้ 1.3.1 แก้ไขข้อความ จาก ...ให้บัณฑิตมีความรู้ 
ทักษะวิชาชีพ ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิศวกร เป็น ...มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ได้คุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์สภาวิศวกร 
  3) หน้า 16 ขอ้ 1.3.5 แก้ไขข้อความ จาก ...สามารถดํารงตน และปรับตัวในสังคมพหุ
วัฒนธรรม สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบอาชีพได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พัฒนาตนเอง ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ คงอัตลักษณ์ไทย สุภาพอ่อนน้อม ตรงต่อเวลาและหน้าที่ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีมนุษย์สมัพันธ์ เสียสละ เป็น ...สามารถดํารงตน และปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม คงอัตลักษณ์ไทย สุภาพอ่อนน้อม 
ตรงต่อเวลาและหน้าที่ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ เสียสละ  
  4) หน้า 16 เพ่ิมข้อ 1.3.6 สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบอาชีพได้ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ พัฒนาตนเอง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
     
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 19 ขอ้ 2.3 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ จาก ...ทักษะการใช้ห้องสมุดและการ
สืบค้นข้อมูล เป็น ...ทักษะการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลและเทคโนโลยี และให้เพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีใน
ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษา 
  2) หน้า 21 ขอ้ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร จัดตารางให้ตรงกันระหว่างกลุ่มวิชากับจํานวน
หน่วยกิต 
  3) หน้า 26 รายวิชา 1305 390 การฝึกงาน ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก ... 1(0-0-40)     
เป็น ...1 หน่วยกิต และปรับให้เหมือนกันทัง้เล่ม 
  4) หน้า 26 รายวิชา 1305 432 การจัดการและเทคนิคการก่อสร้าง ให้เพ่ิมอธิบายรายวิชา
เก่ียวกับการประมาณราคาและรายการก่อสร้าง 
  5) หน้า 27 ขอ้ 2.3 ให้เพ่ิมคาํอธิบาย ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาคละกลุ่มได้  
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  6) หน้า 27 1305 442 การทดสอบในสนามสําหรับงานวิศวกรรมธรณี ให้ทบทวนช่ือวิชา
ให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 
  7) หน้า 53-74 ตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย Comma (,) และ Semicolon (;) และ
ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกันทุกรายวิชา 
  8) หน้า 56 ขอ้ รายวิชา1309 101 การเขยีนแบบวิศวกรรม แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การเขียนตัวหนังสือและตัวเลข เป็น ...การเขียนตัวหนังสือและตัวเลขในแบบวิศวกรรม 
  9) หน้า 58 รายวิชา 1305 215 การฝึกงานสํารวจภาคสนาม คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 คําว่า งานรังวัด ไม่มีในภาษาอังกฤษ  
  10) หน้า 59 รายวิชา 1305 240 ธรณีวิทยาวิศวกรรม คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
บรรทัด ที่ 2 คาํว่า weathering ไม่มใีนภาษาไทย 
  11) หน้า 59 1305 250 วิศวกรรมชลศาสตร์ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 
1 จาก ...การประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานกลศาสตร์ของไหลในการศึกษาและปฏิบัติด้านชลศาสตร์วิศวกรรม เป็น         
...การประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานกลศาสตร์ของไหลในการปฏิบัติด้านชลศาสตร์วิศวกรรม และแก้ไขคาํอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  12) หน้า 59 รายวิชา 1305 301 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย จาก ...พ้ืนฐานการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การเขียนรปูเรขาคณิต 
รูปทรงตัน รูปทรงพ้ืนผิว รูปตัด ตัวอักษร มิติ การเขียนแบบก่อสร้าง การพิมพ์แบบ เป็น ...พ้ืนฐานการเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การเขียนรปูเรขาคณิต รปูทรงตัน รูปทรงพ้ืนผิว รูปตัด และมิติ      
การเขียนแบบก่อสร้าง การพิมพ์แบบ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
  13) หน้า 60 รายวิชา 1305 321 การวิเคราะห์โครงสร้าง แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย จาก ...การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทโดยวิธีเสียรูปที่สอดคล้อง วิธีมุมและการแอ่นตัว วิธีกระจาย
โมเมนต์ เส้นอิทธิพลสําหรับโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท วิเคราะห์โดยวิธีประมาณ วิเคราะห์โครงสร้าง  ด้วยวิธีเมทริกซ์
เบ้ืองต้น วิเคราะห์โครงสร้างแบบพลาสติกเบ้ืองต้น เป็น ...การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทโดยวิธีเสียรูปที่
สอดคล้อง วิธีมุมและการแอ่นตัว การกระจายโมเมนต์ เสน้อิทธิพลสําหรับโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์โดย
วิธีประมาณ การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมทริกซ์เบ้ืองต้น การวิเคราะห์โครงสร้างแบบพลาสติกเบ้ืองต้น และแก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  14) หน้า 60 รายวิชา 1305 322 ปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง แก้ไขคาํอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย จาก ...พฤติกรรมโครงข้อแข็ง โครงข้อหมุน คานแบบต่อเน่ือง เส้นอิทธิพล สะพานโค้ง การวัดการแอ่นตัว 
การทดสอบเสมือนจริงของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก คานไม้ แผ่นพ้ืนคอนกรีตอัดแรง คานเหล็ก เป็น ...พฤติกรรมโครง
ข้อแข็ง โครงขอ้หมุน คานแบบต่อเน่ือง เส้นอิทธิพลและสะพานโค้ง การวัดการแอ่นตัวของคาน การทดสอบของคาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คานไม ้แผ่นพ้ืนคอนกรีตอัดแรง คานเหล็ก และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  15) หน้า 60 รายวิชา 1305 330 วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...หลักมลู พฤติกรรม คุณสมบัติ เป็น ...หลักมูล พฤติกรรมและคณุสมบัติ         
และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง   
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  16) หน้า 60 รายวิชา 1305 330 วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก ...มวลรวม สารผสมเพ่ิม เป็น ...มวลรวมและสารผสมเพ่ิม และแก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง   
  17) หน้า 61 รายวิชา 1305 331 ปฏิบัติการวัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ    
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที ่4-6 จาก ...คอนกรีตสดและคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ปริมาณอากาศและ
ความสามารถทํางานได้ของคอนกรีตสด กําลังรับแรงอัดของคอนกรีต กําลังรับแรงดึงแยกของคอนกรีต กําลังรับแรง
ดัดของคอนกรีต เป็น ...คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ปริมาณอากาศและความสามารถทํางานได้ของ
คอนกรีตสด กําลังรับแรงอัดของคอนกรีต กําลังรับแรงดึงแยกของคอนกรีตและกําลังรบัแรงดัดของคอนกรีต         
และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง   
  18) หน้า 61 รายวิชา 1305 341 กลศาสตร์ดิน แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัด
ที่ 1 จาก ...ดัชนีคุณสมบัติของดิน การจําแนกดิน เป็น ...ดัชนีคุณสมบัติของดินและการจําแนกดิน และแก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง   
  19) หน้า 62 รายวิชา 1305 343 วิศวกรรมฐานราก แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 จาก ...การสํารวจดิน  กําลังแบกทานของฐานราก  ฐานรากแผ่และฐานรากวางบนเสาเข็ม                
เป็น ...การสํารวจใต้ผิวดิน  กําลังแบกทานของฐานราก  การออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากวางบนเสาเข็ม       
และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง      
  20) หน้า 63 รายวิชา 1305 360 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
  21) หน้า 63 รายวิชา 1305 372 ปฏิบัติการวิศวกรรมทาง แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 3 จาก ...มาร์แชลล ์เป็น ...การทดสอบมาร์แชลล ์และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง       
     22) หน้า 64 รายวิชา 1305 423 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับการเขียน
คําอธิบายรายวิชาใหม่ 
     23) หน้า 65 รายวิชา 1305 432 การจัดการและเทคนิคการก่อสร้าง แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1-2 จาก ...การวางแผนโครงการ เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม ่เคร่ืองจักรที่ใช้ในงาน
ก่อสร้าง วิธีวิกฤติ  เป็น ...การวางแผน เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม ่เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วิธีวิถีวิกฤติ 
และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง       
    24) หน้า 65 รายวิชา 1305 492 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย จาก ...ศึกษา ค้นคว้า และอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับหัวข้อทางวิชาการในปัจจุบันที่น่าสนใจ 
ตลอดจนการฟังคําบรรยายจากวิทยากรพิเศษ เป็น ...อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับหัวข้อทางวิชาการ
วิศวกรรมโยธาในปัจจุบันที่น่าสนใจ และจากการบรรยายของวิทยากรพิเศษ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ให้ถูกต้อง       
    25) หน้า 65 รายวิชา 1305 494 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...เค้าโครงงาน เป็น ...โครงร่างโครงงาน และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง       
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   26) หน้า 67 รายวิชา 1305 484 วิศวกรรมสะพาน แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 2-3 จาก ...การวางแนวสะพาน และเรขาคณิตของสะพาน การวิเคราะห์และคํานวณออกแบบโครงสร้าง
ส่วนบน และโครงสร้างส่วนล่าง ส่วนประกอบอ่ืน การตรวจพินิจและบํารุงรักษาสะพาน เป็น ...การวางแนวและ
เรขาคณิตของสะพาน การวิเคราะห์และคํานวณออกแบบโครงสร้างส่วนบนและโครงสร้างส่วนล่าง ส่วนประกอบอ่ืน 
การตรวจพินิจและบํารุงรักษา และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง       

  27) หน้า 68 รายวิชา 1305 496 หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมโครงสร้าง แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย จาก ...หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันเก่ียวกับวิทยาการใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมโครงสร้างที่จะเป็น
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพและการวิจัย เป็น ...หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันเก่ียวกับวิทยาการใหม่ๆ ด้าน
วิศวกรรมโครงสร้างที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ การวิจัยและการคิดนวัตกรรม และแก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง        
   28) หน้า 69 รายวิชา 1305 436 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสงู แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...คุณสมบัติ และการทดสอบปูนซีเมนต์ เป็น ...คุณสมบัติและการทดสอบปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง        
          29) หน้า 69 รายวิชา 1305 413 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สําหรับวิศวกร แก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย จาก ...ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวรส์ําหรับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลและ การจัดการระบบ
ฐานข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลในเชิง
ภูมิศาสตร์พร้อมคําอธิบายที่เก่ียวข้องเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ เป็น ...ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์สําหรับระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์พร้อมคําอธิบายที่เก่ียวข้องเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ และแก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง     
  30) หน้า 70 รายวิชา 1305 473 การออกแบบผิวจราจร ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน 
  31) หน้า 70 รายวิชา 1305 474 การวางแผนด้านการขนส่ง ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน    
  32) หน้า 71 รายวิชา 1305 475 การจัดการโลจิสติกสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน ปรับการเขียน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
  33) หน้า 71 รายวิชา 1305 476 วิศวกรรมรถไฟ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 2 จาก ...แนวเส้นทางรถไฟ เป็น ...การวางแนวเส้นทางรถไฟ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง        
  34) หน้า 72 รายวิชา 1305 442 การทดสอบในสนามสําหรับงานวิศวกรรมธรณี แก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก ...หลักการแปรผลข้อมลูและการปรับแก้ เป็น ...หลักการแปลผลข้อมูล
และการปรับแก้ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง        
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  35) หน้า 72 รายวิชา 1305 446 วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้อม แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก ...แหล่งกําเนิดและชนิดของการปนเป้ือน เป็น ...แหล่งกําเนิดและชนิดของการปนเป้ือนใน
ดินและนํ้าใต้ดิน และแก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง       
  36) หน้า 73 รายวิชา 1305 447 การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน แก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การออกแบบระบบเร่งการทรุดตัวโดยใช้การระบายนํ้าในแนวด่ิง      
เป็น ...การออกแบบระบบเร่งดินทรุดตัวโดยใช้การระบายนํ้าในแนวด่ิง และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง      
  37) หน้า 73 รายวิชา 1305 453 ชลศาสตร์ของน้ําใต้ดิน ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกัน    
  38) หน้า 74 รายวิชา 1305 454 วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า ตัดคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 3 คําว่า ตัวอย่างกรณีศึกษา และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง      
    39) หน้า 74 รายวิชา 1305 456 โครงสร้างทางชลศาสตร์ แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 3  จาก ...และระบบการส่งนํ้าตามคลอง เป็น ...ระบบการส่งนํ้าตามคลอง และแก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง      
     40) หน้า 75 ตรวจสอบประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา ให้ถูกต้องตามแบบ
ประวัติผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
   41) หน้า 97 ขอ้ 4 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความ จาก ...นักศกึษาจะต้องผ่านการฝึกงานใน
สถานที่ฝึกงานอยู่ไม่น้อยกว่า 40 วันทําการ เป็น ...นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงานในสถานที่ฝึกงานไม่น้อยกว่า 40 
วันทําการ 
  42) หน้า 97 ขอ้ 2) แก้ไขข้อความ จาก ...ความรู้ เป็น ...ด้านความรู้ 
  43) หน้า 97 ขอ้ 3) แก้ไขข้อความ จาก ...ทักษะทางปัญญา เป็น ...ด้านทักษะทางปัญญา 
  44) หน้า 97 ขอ้ 4) แก้ไขข้อความ จาก ...ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ เป็น ...ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  45) หน้า 97 ขอ้ 4.1 แก้ไขขอ้ความ จาก ...รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบใน
การทํางานตามท่ีมอบหมาย เป็น ...รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผดิชอบในการทํางานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  46) หน้า 97 ขอ้ 5) แก้ไขข้อความ จาก ...ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี เป็น ...ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  47) หน้า 97 ขอ้ 5.1 แก้ไขขอ้ความ จาก ...มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการ
ทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี เป็น ...มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพ 
  48) หน้า 97 ขอ้ 4.2 แก้ไขขอ้ความ จาก ...ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนของช้ันปีที่ 3      
เป็น ...ภาคฤดูร้อนของช้ันปีที่ 3 
  49) หน้า 98 ขอ้ 5.1 บรรทัดที่ 3 แก้ไขข้อความ จาก ...ซึ่งโครงงานจะแบ่งเป็น 2 
โครงงาน เป็น ...โครงงานจะแบ่งเป็น 2 โครงงาน 
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  50) หน้า 98 ขอ้ 5.1 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที ่3 แก้ไขข้อความ จาก ...โดยจะต้องนําเสนอ
เค้าโครงงานให้คณะกรรมการประเมินผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เป็น ...นักศึกษาจะต้องนําเสนอเค้าโครงงาน
ให้คณะกรรมการประเมินผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

    51) หน้า 98 ข้อ 5.1 ย่อหน้าที่ 3 แก้ไขขอ้ความ จาก ...โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 เป็น
การดําเนินการศึกษาโครงงานตามที่เสนอในโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 โดยจะต้องนําเสนอปริญญานิพนธ์ และผ่าน
การสอบโดยการนําเสนอด้วยวาจา ให้คณะกรรมการประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ์ เป็น ...โครงงานวิศวกรรม
โยธา 2 เป็นการดําเนินการศึกษาโครงงานตามที่เสนอในโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 นักศกึษาต้องส่งปริญญานิพนธ์ 
และสอบปากเปล่าต่อกรรมการประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ์  
  52) หน้า 98 ขอ้ 5.2 แก้ไขขอ้ความ จาก ...นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ทําโครงงาน และ เป็น ...นักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทําโครงงาน และมมีาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านต่างๆ ดังน้ี 
  53) หน้า 98 ขอ้ 5.3 แก้ไขขอ้ความ จาก ...นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวิชาโครงงาน
วิศวกรรมโยธา 1 เป็น ...นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 
  54) หน้า 99 ขอ้ 5.5.6 แก้ไขข้อความ จาก ...ระบบและเกณฑ์ในการสนับสนุนค่าใช้ง่ายใน
การทําโครงงาน เป็น ...มีเกณฑ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทําโครงงานอย่างเป็นระบบ 
  55) หน้า 99 ขอ้ 5.5.7 แก้ไขข้อความ จาก ...มีระบบและเกณฑ์ในการติดตาม
ความก้าวหน้า และประเมินโครงงานวิศวกรรมโยธา โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการสอบร่วม เป็น ...มีเกณฑ์ใน
การติดตามความก้าวหน้า และประเมินโครงงานวิศวกรรมโยธาอย่างเป็นระบบ และมีคณะกรรมการประเมินผลการ
สอบร่วม 
  56) หน้า 99 ขอ้ 5.6 แก้ไขขอ้ความ จาก ...กระบวนประเมินผล เป็น ...กระบวนการ
ประเมินผล 
  57) หน้า 99 ขอ้ 5.6 บรรทัดที่ 7-8 แก้ไขขอ้ความ จาก ...และความรับผดิชอบ และการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทักษะนิสัย เป็น ...และความรับผิดชอบ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านลักษณะนิสัย 
 
  หมวดที่ 4 
    - หน้า 100 ขอ้ 1.2 กลยุทธ์การสอนและกจิกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนา ข้อย่อย 3 
แก้ไขข้อความ จาก ...ใช้กิจกรรมที่มุ่งเน้นจติสํานึกสาธารณะ เป็น ...กิจกรรมที่มุ่งเน้นจิตสํานึกสาธารณะ 
 
  หมวดที่ 5 
  - หน้า 122 การทวนสอบระดับหลักสูตร ภาควิชา และคณะ ข้อ 1 บรรทดัที่ 3 แก้ไข
ข้อความ จาก ...ภาคการศึกษา หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ผ่านมา เป็น ...ภาคการศึกษา หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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  หมวดที่ 6 
  - หน้า 124 ขอ้ 2.4 แก้ไขขอ้ความ จาก … ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เสนอให้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประกาศระบุวันรับสมัคร วันสอบข้อเขียน  สอบสอน สมัภาษณ์ และวันประกาศผล มีระยะเวลาใน
การรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 15 วัน และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบอย่างน้อย 7 วัน เป็น ... ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
เสนอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศวันรับสมัคร วันสอบข้อเขียน นําเสนอความรู้ ทดสอบทักษะการอธิบาย 
สัมภาษณ์ และวันประกาศผล มีระยะเวลาในการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 15 วัน และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบอย่าง
น้อย 7 วัน 
 
  หมวดที่ 7 
    1) หน้า 130 ข้อ 6) แก้ไขขอ้ความ จาก ...การวางแผนบประมาณที่จัดสรร และจัดหาเพ่ือ 
บริหารจัดการหลักสูตร พัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็น การวางแผนงบประมาณที่จัดสรร 
และจัดหาเพ่ือบริหารจัดการหลักสูตร พัฒนานักศึกษา พัฒนาอาจารย์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

    2) หน้า 130 ขอ้ 4.3 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความ จาก ...ภายใต้งบประมาณสนับสนุน      
เป็น ...ตามงบประมาณสนับสนุน 

    3) หน้า 131 ขอ้ 5. บรรทัดที ่2 แก้ไขข้อความ จาก ...ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสีย เป็น ...ความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
  
   หมวดที่ 8 
     1) หน้า 136 ข้อ 1) แก้ไขขอ้ความ จาก ...กระบวนประเมินกลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา 
ประเมินทั้งในภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เป็น กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา ประเมินทั้งใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

    2) หน้า 136 ขอ้ 2) แก้ไขข้อความ จาก ...กระบวนประเมินกลยุทธ์การสอนโดยผู้สอน  
หรือผู้ร่วมสอน เป็น กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยผู้สอน หรอืผู้ร่วมสอน 

    3) หน้า 137 ขอ้ 8) แก้ไขข้อความ จาก ...กระบวนประเมินกลยุทธ์การสอน เป็น  
...กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน 

   4) หน้า 137 ขอ้ 1) บรรทัดที ่1 แก้ไขข้อความ จาก ...อาศัยผลประเมินการสอน        
โดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา ในระบบทะเบียนประเด็นต่าง ๆ เป็น ...อาศัยผลประเมินการสอน ของนักศึกษา
ทุกปลายภาคการศึกษา ในระบบทะเบียนประเด็นต่าง ๆ 

    5) หน้า 138 ขอ้ 2) แก้ไขข้อความ จาก ...พิจารณา มคอ.3 หรือ มคอ.4 ซึ่งอธิบายเน้ือหา 
รายวิชา ผลการเรียนรู้ แผนการสอน วิธีสอน วิธีวัดผล เกณฑ์ตัดสิน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็น ...พิจารณา มคอ.3 
หรือ มคอ.4 การระบุวัตถุประสงค์ ผลการเรียนรู้สู่รายวิชา แผนการสอน วิธีสอน วิธีวัดผล เกณฑ์ตัดสิน สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้   

    6) หน้า 139 ขอ้ 4. ให้เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ 
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 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การเปิดรายวิชาใหม่  
จํานวน 1 รายวิชา 1905 723 ความผิดปกติของระบบเลือดที่ไม่ใชม่ะเร็ง 4(3-2-11) ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 กรณีไมก่ระทบโครงสร้างหลักสูตร โดยขอเสนอเปิดรายวิชาใหม่    
ในหมวดวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา คือ 1905 723 รายวิชาความผิดปกติของระบบเลือดที่ไม่ใช่มะเร็ง 
(Nonmalignant Hematological Disorders) 4(3-2-11) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 
ในการศึกษากอ่นการดําเนินงานวิจัย และเพ่ือให้ผลงานวิจัยของนักศึกษามีคุณภาพมากย่ิงขึ้น โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 
      มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่ และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ดังน้ี  
  1. ให้นํารายวิชาไปบรรจุในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562 
  2. ปรับการเขียนจุดมุ่งหมายรายวิชาให้อยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา  
  3. ควรรวมรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเข้าด้วยกัน เพ่ือไม่ให้รายวิชาเลือกมีมากเกินไป 
       4. ให้ทบทวนวิธีการสอน 
 
 4.3  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 สงักัดคณะวิศวกรรมศาสตร์    
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณไีม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  หลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ทีผ่่านการอนุมัติจากสภา 
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เน่ืองจากพบข้อผิดพลาดใน มคอ.2  
รายละเอียดของหลักสูตร ดังนี ้

 1. แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 รายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    
 2. เพ่ิมรายวิชา จํานวน 2 วิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ  

 3. แก้ไขรหัสรายวิชา จํานวน 3 วิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก  
 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
      มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่งใหส้ํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
 - หน้า 4 เหตุผลและสาระในการแก้ไข ให้ระบุให้ชัดเจน 
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  4.4 การปรบัปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจํา 
หลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนติิศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ขอปรับปรุง 
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งน้ี การปรับปรุงน้ีเป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 4.4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 สังกัดคณะนิติศาสตร ์
 4.4.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     สังกัดคณะวิทยาศาสตร ์
  4.4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558   
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 4.4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ์
  4.4.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559    
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
 4.5 การปรบัปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจํา 
หลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร   
 คณะเกษตรศาสตร ์ขอปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือให้การดําเนินงานของหลักสูตร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งน้ี การ 
ปรับปรุงน้ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม 
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 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  
 4.5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 
 4.6 การปรบัปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงจํานวนหน่วยกิต 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรช์ีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร ์
 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสตูร เน่ืองจากจํานวนหน่วยกิตรวมในแผนการศึกษา แผน ก  
แบบ ก 2 มีจํานวนรวมเกิน 36 หน่วยกิต ทาํให้ไม่สอดคลอ้งกับ มคอ.2 เน่ืองมาจากแผนการศึกษาในชั้นปีที่ 2  
นักศึกษาลงทะเบียนรวม 25 หน่วยกิต และเมื่อรวมหน่วยกิต ปีที่ 1 (21 หน่วยกิต) ทําให้หน่วยกิตรวมทั้งหมดเท่ากับ 
หน่วยกิต 45 หน่วยกิต ซึ่งเกินจากที่ระบุใน มคอ.2 จํานวน 9 หน่วยกิต 
 ดังน้ันจึงขอปรับการลงทะเบียนตามแผนการศึกษาใหม่เพ่ือให้นักศึกษาในช้ันปีที่ 2 ลงทะเบียน
รวมทั้งหมดจํานวน 15 หน่วยกิต และเมื่อรวมกับหน่วยกิต ปีที่ 1 จํานวน 21 หน่วยกิต จะทําให้หน่วยกิตรวมทั้งหมด
เท่ากับ 36 หน่วยกิต ตรงตามหน่วยกิตรวมที่กําหนดใน มคอ.2 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
      มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงจํานวนหน่วยกิตในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อน
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
        1) หน้า 3 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) บรรทัดที่ 1 เพ่ิมคําว่า ช้ันปีที่ 1 (First 
Year) 
        2) หน้า 3 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง) บรรทัดที่ 1 เพ่ิมคําว่า ช้ันปีที่ 1 (First 
Year) 
           3) หน้า 4 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (เดิม) แก้ไขข้อความ จาก ...ปีที่ 2 (second 
year) ภาคการศึกษาต้น (Second semaster) เป็น ...ปีที่ 2 (second year) ภาคการศึกษาปลาย (Second 
semaster) 
            4) หน้า 4 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง) แก้ไขข้อความ จาก ...ปีที่ 2 (second 
year) ภาคการศึกษาต้น (Second semaster) เป็น ...ปีที่ 2 (second year) ภาคการศึกษาปลาย (Second 
semaster) 
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วาระที่  5   เรือ่งอ่ืนๆ 
  5.1 กําหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม 2561 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบกําหนดการประชุมคร้ังที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม 2561  
 
  5.2 แผนการประชุมเพื่อพจิารณาหลักสตูรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี 2561 
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดแผนการประชุมเพ่ือพิจารณาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี 2561 ดังน้ี 

 
           มติที่ประชุม  รับทราบกําหนดการประชุม ประจําปี 2561 
 
เวลา 15.00 น.  ปิดการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที ่
กําหนดวันประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กําหนดวันประชุม 

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 13 กรกฎาคม 2561 

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

ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


