
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถิติการจัดทำ มคอ.3-4

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ ภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2560

รอการบันทึก

(จำนวนรายวิชา)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

(จำนวนรายวิชา)

แก้ไขตาม

คำแนะนำ

(จำนวนรายวิชา)

ส่ง มคอ. แล้ว

(จำนวนรายวิชา)

ส่งฉบับแก้ไข

(จำนวนรายวิชา)

อนุมัติ

(จำนวนรายวิชา)

จำนวนรายวิชา

ที่เปิดสอน

คณะที่

มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3

0000000300126129คณะวิทยาศาสตร์1

00000000001313คณะเกษตรศาสตร์2

0000000000020020คณะวิศวกรรมศาสตร์3

0000000000015015คณะศิลปศาสตร์4

00000000002424คณะเภสัชศาสตร์5

0000000000313313คณะบริหารศาสตร์6

00000000001010วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข7

00000000001010คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์8

0100000100012014คณะนิติศาสตร์9

00000000003636คณะพยาบาลศาสตร์10

0100000400129912104รวมระดับ
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถิติการจัดทำ มคอ.3-4

ระดับการศึกษา ปริญญาโท ปกติ ภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2560

รอการบันทึก

(จำนวนรายวิชา)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

(จำนวนรายวิชา)

แก้ไขตาม

คำแนะนำ

(จำนวนรายวิชา)

ส่ง มคอ. แล้ว

(จำนวนรายวิชา)

ส่งฉบับแก้ไข

(จำนวนรายวิชา)

อนุมัติ

(จำนวนรายวิชา)

จำนวนรายวิชา

ที่เปิดสอน

คณะที่

มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3

0100000000025026คณะวิทยาศาสตร์1

00000000000202คณะวิศวกรรมศาสตร์2

0100000000027028รวมระดับ
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถิติการจัดทำ มคอ.3-4

ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ปกติ ภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2560

รอการบันทึก

(จำนวนรายวิชา)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

(จำนวนรายวิชา)

แก้ไขตาม

คำแนะนำ

(จำนวนรายวิชา)

ส่ง มคอ. แล้ว

(จำนวนรายวิชา)

ส่งฉบับแก้ไข

(จำนวนรายวิชา)

อนุมัติ

(จำนวนรายวิชา)

จำนวนรายวิชา

ที่เปิดสอน

คณะที่

มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3มคอ.4มคอ.3

00000000000101คณะวิศวกรรมศาสตร์1

00000000000101รวมระดับ
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

01

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ รอการบันทึก

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

1

คณะนิติศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -อ. ภิรมย์พร ไชยยนต์

 -อ. สหรัฐ โนทะยะ

33 (3-0-6)กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา2101102-541

1/2หน้า13/07/2561 14:51วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

01

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ รอการบันทึก

ระดับ ปริญญาโท ปกติ

1

คณะวิทยาศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -ผศ.ดร. อรัญญา พิมพ์มงคล32 (1-3-4)การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำหรับครู1101777-531

2/2หน้า13/07/2561 14:51วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

03

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ ส่ง มคอ. แล้ว

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

3

คณะวิทยาศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -ผศ.ดร. สมจินตนา ทวีพาณิชย์04  มิ.ย.256133(3-0-6)เคมีอินทรีย์1102110-551

 -อ. ธนาตย์ เดโชชัยพร31  พ.ค. 256133(3-0-6)คณิตศาสตร์ทั่วไป1104101-552

 -อ. ธนาตย์ เดโชชัยพร31  พ.ค. 256133(3-0-6)คณิตศาสตร์ทั่วไป1104101-593

1/2หน้า13/07/2561 14:52วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

01

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ ส่ง มคอ. แล้ว

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

1

คณะนิติศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -ผศ. ดิเรก บวรสกุลเจริญ26  มิ.ย.256133 (3-0-6)กฎหมายลักษณะละเมิด

จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

2101203-541

2/2หน้า13/07/2561 14:52วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

126

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

27

คณะวิทยาศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -ผศ. สุพล สำราญ04  มิ.ย.256133(3-0-6)การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน1100128-591

 -รศ. จินตนา เหล่าไพบูลย์04  มิ.ย.256133(3-0-6)รังสีในชีวิตประจำวัน1100133-592

 -ผศ.ดร. สมจินตนา ทวีพาณิชย์04  มิ.ย.256133(3-0-6)เคมีอินทรีย์1102110-603

 -ผศ.ดร. สมจินตนา ทวีพาณิชย์03  มิ.ย.256133(3-0-6)เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์1102112-554

 -ผศ.ดร. สมจินตนา ทวีพาณิชย์03  มิ.ย.256133(3-0-6)เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์1102112-605

 -ผศ.ดร. นิภาวรรณ พองพรหม05  มิ.ย.256133(3-0-6)เคมีอินทรีย์สังเคราะห์1102410-556

 -อ.ดร. อ้อฤทัย ใจบุญ06  มิ.ย.256133(3-0-6)ฟิสิกส์ทั่วไป 11103123-607

 -อ.ดร. อรทัย ทุมทัน06  มิ.ย.256133(3-0-6)ฟิสิกส์ทั่วไป 21103124-608

 -ผศ. สุพล สำราญ04  มิ.ย.256133(3-0-6)การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน1103128-559

 -รศ. จินตนา เหล่าไพบูลย์22  พ.ค. 256133 (3-0-6)รังสีในชีวิตประจำวัน1103133-5510

 -อ. ธนาตย์ เดโชชัยพร31  พ.ค. 256133(3-0-3)คณิตศาสตร์ทั่วไป1104101-6011

 -ผศ.ดร. ไพรินทร์ สุวรรณศรี05  มิ.ย.256133(3-0-6)แคลคูลัส 11104126-5512

 -ผศ.ดร. ไพรินทร์ สุวรรณศรี05  มิ.ย.256133(3-0-6)แคลคูลัส 11104126-6013

 -ผศ.ดร. สุพจน์ สีบุตร06  มิ.ย.256133(3-0-6)แคลคูลัส 21104127-5514

 -ผศ.ดร. สุพจน์ สีบุตร06  มิ.ย.256133(3-0-6)แคลคูลัส 21104127-6015

 -อ. ธนาตย์ เดโชชัยพร31  พ.ค. 256133(3-0-6)สถิติเบื้องต้น1104141-5416

 -ผศ.ดร. บรรทม สุระพร

 -อ. ธนาตย์ เดโชชัยพร

31  พ.ค. 256133(3-0-6)สถิติเบื้องต้น1104141-5517

 -อ. ธนาตย์ เดโชชัยพร31  พ.ค. 256133(3-0-6)สถิติเบื้องต้น1104141-6018

 -ดร. กนกพร ช่างทอง03  มิ.ย.256133(3-0-6)แคลคูลัส 31104223-5519

 -อ. รตี โบจรัส06  มิ.ย.256133(3-0-6)คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ1106103-5420

 -- อาทิตย์ บุญเริง13  มิ.ย.256133 (2-3-4)การเขียนโปรแกรมบนเว็บ1106212-5421

 -ผศ.ดร. วงกต ศรีอุไร06  มิ.ย.256133 (3-0-6)ระเบียบวิธีวิจัย1106218-5422

 -รศ. ชาญชัย ศุภอรรถกร06  มิ.ย.256133 (0-6-3)โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 21106220-5423

 -ผศ. ชยาพร แก่นสาร์06  มิ.ย.256143(0-0-0)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1143118-5924

 -อ.ดร. ปิยะนันท์ พนากานต์13  มิ.ย.256133(0-6-3)โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ1143120-5925

 -อ.ดร. สมปอง เวฬุวนาธร06  มิ.ย.256133(1-4-4)หัวข้อเรื่องทางระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการจัดการ

องค์กร

1143205-5926

 -อ.ดร. อนุสรณ์ บรรเทิง05  มิ.ย.256133(1-4-4)คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ1143301-5927

1/13หน้า13/07/2561 14:53วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

13

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

4

คณะเกษตรศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -ผศ.ดร. สุภาวดี แก้วระหัน04  มิ.ย.256141 (0-6-0)ฝึกงาน 21201202-551

 -ผศ. เรืองยศ พิลาจันทร์

 -ดร. อารีรัตน์ ลุนผา

03  มิ.ย.256133 (3-0-6)โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์1203351-552

 -ผศ. เรืองยศ พิลาจันทร์

 -ดร. อารีรัตน์ ลุนผา

18  มิ.ย.256131(0-3-0)ปฏิบัติการโภชนศาสตร์ประยุกต์1203352-553

 -ดร. กาญจนา พยุหะ18  มิ.ย.256133 (2-3-4)โภชนศาสตร์สัตว์น้ำเบื้องต้น1204356-554

2/13หน้า13/07/2561 14:53วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

020

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

20

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -ดร. ปฏิญญา สมานุหัตถ์

 -อ. ชาคริต โพธิ์งาม

20  มิ.ย.256133 (3-0-6)พลศาสตร์วิศวกรรม1301220-551

 -ผศ.ดร. อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์20  มิ.ย.256133(2-3-4)วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข1301391-552

 -ผศ.ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์19  มิ.ย.256133 (3-0-6)การออกแบบเครื่องจักรกล 21301421-553

 -อ. ชาคริต โพธิ์งาม20  มิ.ย.256133(3-0-6)การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในวิศวกรรมเครื่องกล1301425-554

 -อ. ทรงสุภา พุ่มชุมพล21  มิ.ย.256133(3-0-6)การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม1301433-555

 -รศ.ดร. อนิรุตต์ มัทธุจักร์18  มิ.ย.256133(3-0-6)วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง1301450-556

 -ผศ.ดร. สมญา ภูนะยา

 -อ. รัฐพงศ์ ปฏิกานัง

20  มิ.ย.256131 (0-2-1)โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 21301491-557

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส05  มิ.ย.256131 (0-3-0)การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ1302313-558

 -ผศ.ดร. วิภาดา เดชะปัญญา05  มิ.ย.256133 (3-0-6)วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ1303321-559

 -ดร. ชาญณรงค์ ภุชงควาริน05  มิ.ย.256133 (3-0-6)อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 21304322-5510

 -ดร. ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์15  มิ.ย.256133 (3-0-6)ทฤษฎีโครงสร้าง1305320-5511

 -ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ วังไพศาล15  มิ.ย.256133 (3-0-6)วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล1305360-5512

 -ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย06  มิ.ย.256131 (0-3-6)โครงงานวิศวกรรมโยธา 21305495-5513

 -ผศ.ดร. วรการ วงศ์สายเชื้อ05  มิ.ย.256133 (3-0-6)คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า1306203-5514

 -อ.ดร. ประชา คำภักดี

 -ผศ.ดร. มงคล ปุษยตานนท์

 -ดร. บงกช สุขอนันต์

20  มิ.ย.256133 (3-0-6)เครื่องจักรกลไฟฟ้า1306220-5515

 -ผศ.ดร. ขนิษฐา แก้วแดง06  มิ.ย.256133 (3-0-6)อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม1306240-5516

 -อ. ธนกร ลิ้มสุวรรณ20  มิ.ย.256133 (3-0-6)อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมขั้นสูง1306344-5517

 -ผศ.ดร. ประสิทธิ์ นครราช05  มิ.ย.256133 (3-0-6)ระบบควบคุม1306350-5518

 -ผศ.ดร. คมสันติ์ ดาโรจน์20  มิ.ย.256133 (3-0-6)การป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลัง1306424-5519

 -ดร. อธิพงศ์ สุริยา03  มิ.ย.256133 (3-0-6)วิศวกรรมสายอากาศ1306433-5520

3/13หน้า13/07/2561 14:53วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

015

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

15

คณะศิลปศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -ดร. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์10  มิ.ย.256133 (3-0-6)การฝึกงาน1413493-561

 -อ. ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์07  มิ.ย.256133(2-2-5)ภาษาญี่ปุ่น 31416201-552

 -นาย ลำพูน มีภาพ

 -นางสาว อัจฉรา สิมลี

 -นาย อธิคม เทียนทอง

10  มิ.ย.256133 (3-0-6)ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 11421102-593

 -นาย นราสิทธิ์ วงษ์ประเสิรฐ

 -อ. ทรงวุฒิ ภัทรไชยกร

10  มิ.ย.256133 (3-0-6)ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 21421103-594

 -อ. อรนุช ปวงสุข06  มิ.ย.256133(3-0-6)ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ1421208-555

 -นาย สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล04  มิ.ย.256133 (3-0-6)การแปล 21421322-556

 -นาย จักเรศ อิฐรัตน์10  มิ.ย.256133 (3-0-6)ปรัชญากับชีวิตและสังคม1431102-597

 -นาย จักรพันธ์ แสงทอง05  มิ.ย.256133 (3-0-6)มนุษย์กับการใช้เหตุผล1431110-598

 -ผศ. อารีรัตน์ เรืองกำเนิด

 -อ. พัน พงษ์ผล

10  มิ.ย.256133 (3-0-6)ดนตรีกับชีวิต1435100-599

 -อ. พัน พงษ์ผล05  มิ.ย.256133(2-2-5)วิวัฒนาการสังคีตไทย1435112-6010

 -อ. ศราวุฒิ โภคา10  มิ.ย.256131(0-2-1)การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1439100-5911

 -นาย สุรศักดิ์ บุญอาจ10  มิ.ย.256133(3-0-6)โลกภาพยนตร์1447104-5912

 -นาย สุรสม กฤษณะจูฑะ05  มิ.ย.256133 (3-0-6)ระบบความยุติธรรมกับสังคม1451350-5513

 -นาง ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ06  มิ.ย.256133(3-0-6)การเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเกษตรกรรม1451400-5514

 -นาย สุรสม กฤษณะจูฑะ05  มิ.ย.256133 (3-0-6)ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับสังคมโลก1454481-5515

4/13หน้า13/07/2561 14:53วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

24

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

6

คณะเภสัชศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -อ. พีรวัฒน์ จินาทองไทย

 -อ. ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

30  พ.ค. 256146(0-27-0)การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป1501503-551

 -ดร. จุฑามาศ หงษ์ทอง

 -ดร. ธนวดี ปรีเปรม

10  มิ.ย.256133(3-0-6)ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 11502220-552

 -ดร. จุฑามาศ หงษ์ทอง

 -ดร. ธนวดี ปรีเปรม

10  มิ.ย.256133(3-0-6)ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 11502220-593

 -ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล08  มิ.ย.256133(3-0-6)เภสัชเวท1503310-554

 -ผศ. ทรงพร จึงมั่นคง08  มิ.ย.256132(2-0-4)เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน1503320-555

 -อ. มานิตย์ แซ่เตียว31  พ.ค. 256143 (0-11-0)การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น1506600-556

5/13หน้า13/07/2561 14:53วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

313

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

16

คณะบริหารศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -อ.ดร. นรา หัตถสิน07  พ.ค. 256133(3-0-6)การจัดการธุรกิจสมัยใหม่1700100-591

 -อ.ดร. พีชญาดา พื้นผา06  มิ.ย.256133(3-0-6)สถิติธุรกิจ1700200-552

 -นาย ไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช30  พ.ค. 256133(3-0-6)การวิเคราะห์เชิงปริมาณ1700201-553

 -Mr. Chenglong Zheng01  มิ.ย.256133(3-0-6)จริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี1700400-554

 -อ. ฐิติ ราศีกุล05  มิ.ย.256133(3-0-6)การจัดการชีวิต1701102-595

 -นางสาว สุภัตราภรณ์

สายสมบูรณ์

06  มิ.ย.256142 (0-6-0)การฝึกงาน1701390-556

 -นางสาว รชยา อินทนนท์17  พ.ค. 256133 (3-0-6)การจัดการเชิงกลยุทธ์1701412-557

 -นาย ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา05  มิ.ย.256133(3-0-6)การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ1703421-558

 -อ. พิทยพรหมกันต์ นันทะเสน03  มิ.ย.256141 (0-0-0)การฝึกงาน 11705261-559

 -นางสาว จิรภา โสภณ28  พ.ค. 256142 (0-0-0)การฝึกงาน 21705361-5510

 -นาย ดุสิต ศรีสร้อย06  มิ.ย.256133 (2-2-5)การเขียนโปรแกรมประยุกต์เว็บไซต์ธุรกิจ1706342-5311

 -อ. วรรณนภา สุทธิประภา

 -นางสาว มนัสดา ชัยสวนียากรณ์

07  มิ.ย.256133(3-0-6)การบัญชีขั้นต้น1707101-5512

 -อ. วรรณนภา สุทธิประภา

 -นางสาว มนัสดา ชัยสวนียากรณ์

07  มิ.ย.256133(3-0-6)การบัญชีขั้นต้น1707101-6013

 -นางสาว จริยา อ่อนฤทธิ์01  มิ.ย.256133(3-0-6)การบัญชีบริหาร1707320-5514

 -ผศ. ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์04  มิ.ย.256133 (3-0-6)การสอบบัญชี1707330-5515

 -นาย สัจวัฒก์ วรโยธา04  มิ.ย.256133(3-0-6)การภาษีอากร1707340-5516

6/13หน้า13/07/2561 14:53วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

10

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

1

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -อ. ลักษณีย์ บุญขาว

 -ผศ. สมเจตน์ ทองดำ

09  พ.ค. 256144 (0-12-0)ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 21902414-541

7/13หน้า13/07/2561 14:53วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

10

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

1

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -นางสาว ปิยะนันท์ กรินรักษ์04  มิ.ย.256142(0-6-0)การฝึกงาน2001316-551

8/13หน้า13/07/2561 14:53วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

012

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

12

คณะนิติศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -นาย ประดิษฐ์ แป้นทอง05  มิ.ย.256133 (3-0-6)กฎหมายลักษณะหนี้2101201-541

 -อ. ภิรมย์พร ไชยยนต์04  มิ.ย.256133 (3-0-6)กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน2101202-542

 -อ. มณฑิรา แก้วตา06  มิ.ย.256133 (3-0-6)กฎหมายลักษณะยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ2101205-543

 -นาย ขรรค์เพชร ชายทวีป06  มิ.ย.256133 (3-0-6)หลักกฎหมายปกครอง2102202-544

 -อ. กิตติยา พรหมจันทร์05  มิ.ย.256133 (3-0-6)หลักกฏหมายการคลังสาธารณะ2102301-545

 -อ. กิตติยา พรหมจันทร์05  มิ.ย.256132 (2-0-4)หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากรขององค์การปก

ครองส่วนท้องถิ่น

2102402-546

 -นาย อรรถพงศ์ กาวาฬ06  มิ.ย.256133 (3-0-6)กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 12103302-547

 -ผศ.ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล05  มิ.ย.256133 (3-0-6)กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล2104302-548

 -อ. ภิรมย์พร ไชยยนต์04  มิ.ย.256133(3-0-6)กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา2131102-599

 -นาย ประดิษฐ์ แป้นทอง18  พ.ค. 256133(3-0-6)กฎหมายลักษณะหนี้2131201-5910

 -อ. ภิรมย์พร ไชยยนต์04  มิ.ย.256133(3-0-6)กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน2131203-5911

 -อ. มณฑิรา แก้วตา06  มิ.ย.256133(3-0-6)กฎหมายลักษณะยืม ค้าประกัน จานอง จานา2131204-5912

9/13หน้า13/07/2561 14:53วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

36

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

9

คณะพยาบาลศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -นางสาว สุดารักษ์ ประสาร10  มิ.ย.256132 (2-0-4)การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 21801330-531

 -นางสาว สุดารักษ์ ประสาร10  มิ.ย.256141 (0-4-0)ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล1801438-532

 -นางสาว เกษร สายธนู10  มิ.ย.256142 (0-8-0)ฝึกปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ1801442-533

 -นางสาว กิ่งกาญจน์ ชูเมือง10  มิ.ย.256132 (2-0-4)สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 11802208-584

 -อ. เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง

 -นาง ยมนา ชนะนิล

10  มิ.ย.256142 (0-8-0)ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน1802215-585

 -นางสาว สุวภัทร

นักรู้กำพลพัฒน์

06  มิ.ย.256133 (2-2-5)การรักษาโรคเบื้องต้น1802325-586

 -นางสาว สุดารักษ์ ประสาร10  มิ.ย.256133 (3-0-6)การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 21802326-587

 -นางสาว เกษร สายธนู10  มิ.ย.256133 (2-2-5)สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 21802327-588

 -ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร04  มิ.ย.256132 (2-0-4)การดูแลแบบประคับประคอง1802338-589

10/13หน้า13/07/2561 14:53วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

025

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาโท ปกติ

25

คณะวิทยาศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -ผศ.ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร

 -ผศ.ดร. สุระ วุฒิพรหม

18  มี.ค.256132(1-2-5)การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน1151702-581

 -อ.ดร. สุภาพ ตาเมือง

 -ผศ.ดร. อุดม ทิพราช

20  มี.ค.256132(2-0-6)ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสอ

นวิทยาศาสตร์

1151703-582

 -อ.ดร. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ

 -ผศ. ชยาพร แก่นสาร์

 -อ.ดร. สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน

17  มี.ค.256132(1-2-5)การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส

าร

1151704-583

 -ผศ.ดร. สุระ วุฒิพรหม

 -ผศ.ดร. กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

 -ผศ.ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร

17  มี.ค.256133(2-2-8)ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา1151705-584

 -ผศ.ดร. กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา

 -ผศ.ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร

19  มี.ค.256131(0-2-2)สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา1151706-585

 -ผศ.ดร. สุภาพร พรไตร20  มี.ค.256132(2-0-6)นวัตกรรมการศึกษาทางชีววิทยา1151721-586

 -ผศ.ดร. อรัญญา พิมพ์มงคล20  มี.ค.256133(3-0-9)ชีววิทยาบูรณาการ 11151722-587

 -ผศ.ดร. อรัญญา พิมพ์มงคล20  มี.ค.256133(3-0-9)ชีววิทยาบูรณาการ 21151723-588

 -ผศ.ดร. สุภาพร พรไตร20  มี.ค.256132(0-4-4)ปฏิบัติการชีววิทยาบูรณาการ1151724-589

 -ผศ.ดร. กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา19  มี.ค.256132(2-0-6)นวัตกรรมการศึกษาทางเคมี1151731-5810

 -ผศ.ดร. มะลิวรรณ อมตธงไชย19  มี.ค.256133(3-0-9)เคมีบูรณาการ 11151732-5811

 -ผศ.ดร. มะลิวรรณ อมตธงไชย20  มี.ค.256133(3-0-9)เคมีบูรณาการ 21151733-5812

 -อ.ดร. สุภาพ ตาเมือง20  มี.ค.256132(0-4-4)ปฏิบัติการเคมีบูรณาการ1151734-5813

 -ผศ.ดร. สุระ วุฒิพรหม19  มี.ค.256132(2-0-6)นวัตกรรมการศึกษาทางฟิสิกส์1151741-5814

 -ผศ.ดร. อุดม ทิพราช20  มี.ค.256133(3-0-9)ฟิสิกส์บูรณาการ 11151742-5815

 -ผศ.ดร. สุระ วุฒิพรหม19  มี.ค.256132(0-4-4)ปฏิบัติการฟิสิกส์บูรณาการ1151744-5816

 -ผศ.ดร. สุภาพร พรไตร20  มี.ค.256132(2-0-6)นวัตกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บูรณาการ1151761-5817

 -ผศ.ดร. สุภาพร พรไตร20  มี.ค.256133(3-0-9)วิทยาศาสตร์บูรณาการ 11151762-5818

 -ผศ.ดร. สุภาพร พรไตร20  มี.ค.256133(3-0-9)วิทยาศาสตร์บูรณาการ 21151763-5819

 -ผศ.ดร. สุภาพร พรไตร20  มี.ค.256132(0-4-4)ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์บูรณาการ1151764-5820

 -ผศ.ดร. กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา19  มี.ค.256132(1-2-5)สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์1151771-5821

 -ผศ.ดร. กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา19  มี.ค.256132(1-2-5)การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน1151772-5822

 -ผศ.ดร. กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา19  มี.ค.256132(2-0-6)วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ1151777-5823

 -ผศ.ดร. อรัญญา พิมพ์มงคล20  มี.ค.256132(1-2-5)การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช1151780-5824

 -ผศ.ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร18  มี.ค.2561312(0-24-

24)

วิทยานิพนธ์1151791-5825

11/13หน้า13/07/2561 14:53วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

02

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาโท ปกติ

2

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส20  มิ.ย.2561336(0-0-0)วิทยานิพนธ์1302791-581

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส05  มิ.ย.2561312(0-0-0)วิทยานิพนธ์1302792-582

12/13หน้า13/07/2561 14:53วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.3-4

  ภาค  3  ปีการศึกษา 2560

01

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาเอก ปกติ

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชา มคอ. 3 รายวิชา มคอ. 4 รายวิชา

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส05  มิ.ย.2561336(0-0-0)วิทยานิพนธ์1302892-581

13/13หน้า13/07/2561 14:53วันที่ พิมพ์ น.เวลา


