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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสตูรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2561  

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 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. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจรญิใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ป่ินเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 10. ดร.สนธิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
             และเลขานุการ 
 12. นางภูษณิศา นวลสกุล     หัวหน้าสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
              ผู้ช่วยเลขานุการ  
 13. นายวิชญ์ธวัช คําสุข                                     นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กรรมการท่ีไม่มาประชุม 
 -ไม่ม-ี  
  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 1. นายเอกสิทธ์ิ โพธ์ิชูชาติ     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 3. นางอรอุมา หล่าบรรเทา     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. นางสาวธรสิรี ศรีจันทร ์     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        5. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

รายชื่อผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
การเปิดหลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561   
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
        2. นายมานิตย์ แซ่เตียว     ประธานหลักสูตร 
        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แสวง วัชระธนกิจ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        4. นายทวนธน บุญลอื       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        5. ดร.สทุธาสินี สุวรรณกุล     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีริสุดา  คําสเีขียว   อาจารย์ 
         
การเปิดหลักสตูรรายวิชาใหม่หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จํานวน 2 รายวิชา 
สังกัดคณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 1. อาจารย์เทพิญ แก้ววรสูตร    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. นางสาวอรวรรณ ประยงค์หอม    นักวิชาการศึกษา 
  
 

การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การขอเปลีย่นแปลงการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาโดย
ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศ์กึษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
สังกัดคณะวิทยาศาสตร ์
         1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิศรี สุภาษร   อาจารย์ 
          

การปรับปรุงรายวิชาหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
        1. นางสาวพัชริดา ปรีเปรม     คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
        2. นายภูดิศ หอมพิกุล     คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
        3. นางสาวอรวรรณ ประยงค์หอม    คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
        4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิศรี สุภาษร   คณะวิทยาศาสตร์ 
        5. ดร.อุทัย อันพิมพ์     คณะบริหารศาสตร์ 
        6. ดร.รจุิวรรณ เหล่าไพโรจน์    คณะศิลปศาสตร์ 
        7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ป่ินวดี  ศรีสพุรรณ   คณะศิลปศาสตร์ 
        8. นางสาวฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์    คณะศิลปศาสตร์  
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การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรงุอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร และการปรบัปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร 
        1. นายต๊ิก แสนบุญ     คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
        2. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        3. นายฐิติกรณ์รัศมิ ์ภัททสิริภูวดล    นักวิชาการศึกษา 
        4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิศรี สุภาษร   คณะวิทยาศาสตร์ 
      
เริ่มการประชมุเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังน้ี  
 

ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
วาระ 1.1   รายงานผลการดําเนนิงานหลกัสูตร ประจําปี 2560 
              รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการกํากับติดตาม
หลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังน้ี  
               ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ จํานวนทั้งสิ้น 89 หลักสูตร  
จําแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน 48 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 29 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 
จํานวน 12 หลักสูตร มีผลการดําเนินงานหลักสูตร ดังน้ี  

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 จํานวน 50 หลักสูตรเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรและส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหลักสูตรแล้ว      
ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร จํานวน 50 หลักสูตร จําแนกเป็น      
ระดับปริญญาตรี จํานวน 33 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 11 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 6 
หลักสูตร มีการติดตามการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว จํานวน 1 ครั้ง 
ตามหนังสือ ศธ 0529/3171 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561  

2. หลักสูตรที่ถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 หลักสูตรเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 2 หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองแล้ว
ทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 2561 และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง 2561 อยู่ระหว่างรอเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  

3. หลักสูตรที่ถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในปีการศึกษา 2561 จํานวน 5 หลักสูตร จําแนก
เป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 
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4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

4. ปีการศึกษา 2561 เปิดรับนักศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 76 หลักสูตร จําแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน 43 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จาํนวน 22 หลกัสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 11 หลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 จํานวน 20 หลักสูตร จําแนกเป็นปริญญาตรี 8 หลกัสูตร ปริญญาโท 9 หลักสูตร และปรญิญา
เอก 3 หลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 จํานวน 56 หลักสูตร จําแนกเป็นปริญญาตรี 36 หลักสูตร 
ปริญญาโท 12 หลักสูตร และปริญญาเอก 8 หลักสูตร 

5. หลักสูตรที่ชะลอรับนักศึกษาในปี 2561 ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่    
9 มกราคม 2561 เน่ืองจาก จํานวนการรับนักศึกษาตํ่ากว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

1) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง 2560  
2) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560 
3) หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง          

พ.ศ. 2558 
  มติที่ประชุม รับทราบและมขี้อเสนอแนะดังน้ี 
    1. ในการประชุมครั้งถัดไปให้เสนอวาระเก่ียวกับการนําเสนอหลักสูตรผ่านระบบ 
CHECO ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    2. ให้หลักสูตรที่ถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในปีการศึกษา   
2561 จํานวน 5 หลักสูตร ปรบัปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
    

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 2 มีนาคม 2561  
  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2560 วันที ่2 มีนาคม 2561 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
  1) หน้า 3 บรรทัดที่ 27 แก้ไขข้อความจาก ...รายงานผลการกําเนินงานหลักสูตร ประจาํปี 
2560 เปน็ ...รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ประจําปี 2560 
  2) หน้า 7 บรรทัดที่ 32-33 แก้ไขข้อความจาก ...ไม่เห็นชอบการเปิดหลักสูตรใหม ่หลกัสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 เป็น ...ให้คณะพยาบาลศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขการเปิด
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2561 
        3) หน้า 8 บรรทัดที่ 13-16 แก้ไขข้อความจาก ...เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยให้รับนักศึกษาเฉพาะปีการศึกษา 2561 และให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด
การแก้ไขดังน้ี เป็น ... 1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตร
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ปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 2. ให้คณะรับนักศึกษาเฉพาะปีการศึกษา 2561 ในระหว่างน้ีให้พิจารณาควบรวมกับหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มโขงศึกษา และในปี 2562 ให้คณะศิลปศาสตร์เสนอวาระเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรฯ อีกคร้ัง ซึ่งต้องปรับปรุงเป็นหลักสูตรพันธ์ใหม่ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
                              4) หน้า 11 บรรทัดที่ 8-15 แก้ไขข้อความจาก ...ไม่เห็นชอบการเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและวิจัยผลลัพธ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  
 1. ให้พิจารณาทบทวนการใช้ช่ือหลักสูตรให้เหมาะสม  
 2. ใหท้บทวนรายวิชาเลือก โดยไม่ควรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรระดับปริญญาโทมุ่งเน้นการวิจัย เป็น ...ไม่เห็นชอบการเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมคลินิกและวิจัยผลลัพธ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
 1. ให้พิจารณาทบทวนการใช้ช่ือหลักสูตรให้เหมาะสม  
 2. ใหท้บทวนรายวิชาเลือก โดยไม่ควรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรระดับปริญญาโทมุ่งเน้นการวิจัย  

 3. ให้ยุบรวมรายวิชา 1501 802 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ รายวิชา 1501 805 ระบาด
วิทยาทางเภสัชศาสตร์ และรายวิชา 1501 806 การสร้างเครื่องมือวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ เน่ืองจากมีเน้ือหาใกล้เคียงกัน 
  
ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง   
วาระ 3.1   การเปิดหลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมคลินิก หลักสูตรใหม่          
 พ.ศ. 2561   
 ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ในคราวการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรฯ ครั้งที่ 3/2561  
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มติที่ประชุมให้ทบทวนการใช้ช่ือหลักสูตรให้เหมาะสม และทบทวนรายวิชาเลือก      
โดยไม่ควรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับปริญญาโทมุ่งเน้นการวิจัย 
           การน้ี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯแลว้ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังน้ี 
           1) แก้ไขช่ือหลกัสูตร จากเดิม “หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและ
วิจัยผลลัพธ์” แก้ไขเป็น “หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก” 
           2) ทบทวนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
                   2.1) ย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาบังคับ มาบรรจุในกลุ่มวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา คือ 1501 
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809 การสร้างเครื่องมือวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ 3 (3-0-9) 
                   2.2) แก้ไขช่ือรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา ได้แก่ 1501 811 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประยุกต์ทางเภสัชกรรมคลินิก 3 (3-0-9)  1501 813 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคหัวใจหลอดเลือด  
1501 814 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเช้ือ 3 (3-0-9)  1501 815 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรม
คลินิกในโรคมะเร็ง 3 (3-0-9) และ 1501 816 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคระบบประสาทและจิตเวช 3 
(3-0-9) 
                  2.3) ตัดรายวิชาออกจากกลุ่มวิชาเลือก จาํนวน 3 รายวิชา ได้แก่ 1501 811 เภสัชบําบัดเชิง
ประยุกต์ 3 (3-0-9)  1501 812 ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในด้านอายุรกรรม 3 หน่วยกิต และ  
1501 813 ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอก 3 หน่วยกิต รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม     

 มติที่ประชุม เห็นชอบการเปิดหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ โดยมอบให้
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ตรวจสอบก่อนส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อน
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
  หมวดที่ 1  
     1) หน้า 3 ขอ้ 9. ช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
ระดับปริญญา เภสัชศาสตรบัณฑิต ให้ตัดสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของอาจารย์ทุกคน        
  2) หน้า 4-5 ขอ้ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ให้เพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
  หมวดที่ 2  
  1) หน้า 8 ข้อ 1.1 ความสําคัญของหลักสูตร ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสตูร และข้อ        
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับการเขียนเน้ือหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  2) หน้า 8 ข้อ 1.1 ความสําคัญของหลักสูตร บรรทัดที ่4-6 ตัดข้อความ ...โดยการประยุกต์ 
ความรู้จากวิชาทางด้านการวิจัย เช่น ชีวสถิติประยุกต์ และระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก และวิชาทางเภสัช
กรรมคลินิก เช่น เภสัชบําบัดขั้นสูง และเภสัชบําบัดเชิงประจักษ์    
   3) หน้า 8 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ปรับข้อความและพิจารณาเลือกระหว่าง  
ข้อ 2 และข้อ 5 โดยแก้ไขดังน้ี  
       เมื่อสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังน้ี  
       1. สามารถแสดงความรอบรู้อย่างถ่องแท้และติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการทาง 
เภสัชกรรมคลนิิก  
       2. สามารถประยุกต์ผลการวิจัยและสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติทาง 
เภสัชกรรมคลนิิก   
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       3. สามารถสร้างงานวิจัยทางคลินิกที่พัฒนาทางระบบยาและระบบการให้บริการสุขภาพ 
ที่มีผลกระทบต่องานประจํา  
       4. สามารถปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ 
            5. สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และผลงานวิจัยในการพัฒนาการปฏิบัติทางเภสัช
กรรมคลินิก 
       6. สามารถพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยด้านเภสัชกรรมคลินิก  

หมวดที่ 3 
1) หน้า 12 ขอ้ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า แก้ไขข้อความ จาก ...ทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การส่ือสาร และการเขียน เป็น ...ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
2) หน้า 12 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษา ข้อ 1 

แก้ไขข้อความ จาก ...1) จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งจากสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และหลักสูตร เป็น ...1) จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาจากหลักสูตรและมหาวิทยาลัย  

                     3) หน้า 13 ข้อ 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) ใหตั้ดคําอธิบาย 
              4) หน้า 14 ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) ให้ตัดคําอธิบาย 

                 5) หน้า 16 ข้อ 2.6.3 ความคุม้ทนุของหลักสูตร ให้ปรับการเขยีนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย  
           6) หน้า 18 ข้อ 1 กลุม่วิชาบังคับ ให้เพ่ิมรายวิชา ปัญหาพิเศษ 
           7) หน้า 18 ข้อ 1 กลุม่วิชาบังคับ รายวิชา 1501 802 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก 
และรายวิชา 1501 806 ชีวสถิติประยุกต์ ให้ยุบรวมและปรับหน่วยกิตเป็น 4 หน่วยกิต 
           8) หน้า 18 ข้อ 1 กลุม่วิชาบังคับ รายวิชา 1501 804 เภสัชบําบัดเชิงประจักษ์ ให้พิจารณา
ปรับช่ือให้เหมาะสมกับระดับบัณฑิตศึกษา และปรับช่ือภาษาอังกฤษเป็น Evidence-based Pharmacotherapy 
           9) หน้า 18 ข้อ 1 กลุม่วิชาบังคับ ให้แก้ไขช่ือรายวิชา จาก ...1501 805 สัมมนา เปน็ 
...1501 805 สมัมนา 1 และให้พิจารณาเพ่ิมหน่วยกิต 
           10) หน้า 18 ข้อ 1 กลุ่มวิชาบังคับ ให้เพ่ิมรายวิชา สัมมนา 2  
           11) หน้า 18 ข้อ 2 กลุ่มวิชาเลือก รายวิชา 1501 808  กระบวนการการใช้ยา ให้พิจารณา
ปรับช่ือให้เหมาะสมกับระดับบัณฑิตศึกษา 
           12) หน้า 18 ข้อ 2 กลุ่มวิชาเลือก รายวิชา 1501 810  สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ           
ให้พิจารณาปรับช่ือให้เหมาะสมกับระดับบัณฑิตศึกษา 
           13) หน้า 18 ข้อ 2 กลุ่มวิชาเลือก รายวิชา 1501 813 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิก
ในโรคหัวใจหลอดเลือด ปรับการใช้ช่ือภาษาอังกฤษ เป็น ...Progress on Clinical Pharmacy in Cardiovascular 
Diseases             
           14) หน้า 18 ข้อ 2 กลุ่มวิชาเลือก รายวิชา 1501 814 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิก
ในโรคติดเช้ือ ปรับการใช้ช่ือภาษาอังกฤษ เป็น ...Progress on Clinical Pharmacy in Infectious Diseases   
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           15) หน้า 18 ข้อ 2 กลุ่มวิชาเลือก รายวิชา 1501 815 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิก
ในโรคมะเร็ง ปรับการใช้ช่ือภาษาอังกฤษ เปน็ ...Progress on Clinical Pharmacy in Cancer       
                          16) หน้า 18 ข้อ 2 กลุ่มวิชาเลือก รายวิชา 1501 816 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกใน
โรคระบบประสาทและจิตเวช ปรับการใช้ช่ือภาษาอังกฤษ เปน็ ...Progress on Clinical Pharmacy in Neurologic 
and Psychiatric Diseases       
           17) หน้า 19 ข้อ 2 กลุ่มวิชาเลือก รายวิชา 1501 818  เศรษฐศาสตรท์างยา ให้พิจารณาปรับ
ช่ือให้เหมาะสมกับระดับบัณฑิตศึกษา 
           18) หน้า 19 ข้อ 3.1.5 แผนการศึกษา ให้ปรับตามรายวิชาที่ปรับปรุง 
           19) หน้า 20 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ตัดข้อความ ศึกษาดูงานด้านเภสัชกรรมคลินิกใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  
           20) หน้า 20-21 รายวิชา 1501 802 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก ปรับคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทดัที่ 4-5 เปน็ ...advanced case-control study;  advanced cohort study; drug 
utilization study;  

          21) หน้า 21 รายวิชา 1501 803 เภสัชบําบัดขั้นสูง 1 ปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
เป็น ...Pharmaceutical care in complicated cardiovascular system, nephrology and urology, 
endocrinology, infectious diseases and respiratory diseases 
           22) หน้า 21 รายวิชา 1501 804 เภสัชบําบัดเชิงประจักษ์ ตัดคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 3 คําว่า ในหัวข้อที่น่าสนใจ และตัดคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 4-5 คําว่า on interesting 
topics 
           23) หน้า 25 รายวิชา 1501 812 เภสัชกรรมปฐมภูมิและเภสัชกรครอบครัว แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชา จาก ...ระบบสุขภาพ เปน็ ...ระบบบริการสุขภาพ  

         24) หน้า 25 รายวิชา 1501 813 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคหัวใจหลอดเลอืด 
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 3-4 จาก ...การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกในในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์
ฟาริน เปน็ ...การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน 

         25) หน้า 27 รายวิชา 1501 817 การติดตามระดับยาเพ่ือการรักษา แก้ไขคําอธิบายรายวิชา 
จาก ...การติดตามระดับยาและการจัดต้ังหน่วยให้บริการการติดตามระดับยาเพ่ือการรักษา เภสัชจลนศาสตร์และ
เภสัชพลศาสตร์ทางคลินิก  สมการและการคํานวณทางเภสัชจลนศาสตรท์างคลินิก การปรับขนาดยาในประชากรกลุ่ม
พิเศษ  กรณศีกึษาการติดตามระดับยาเพ่ือการรักษาในกลุ่มยาต้านจุลชีพ ยาหัวใจหลอดเลือด ยาต้านชัก ยากดภูมิ    
ยาควบคุมอารมณ์ ยาขยายหลอดลม  หัวขอ้น่าสนใจในการติดตามระดับยาเพ่ือการรักษา เปน็ ...การติดตามระดับยา
การจัดต้ังหน่วยให้บริการการติดตามระดับยาเพ่ือการรักษา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ทางคลินิก  สมการ
และการคํานวณทางเภสัชจลนศาสตร์ทางคลินิก การปรับขนาดยาในประชากรกลุ่มเปราะบาง  กรณีศึกษาการติดตาม
ระดับยาเพ่ือการรักษาในกลุม่ยาต้านจุลชีพ ยาหัวใจหลอดเลือด ยาต้านชัก ยากดภูมิ ยาควบคุมอารมณ์ ยาขยาย
หลอดลม และปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  

        26) หน้า 28 รายวิชา 1501 819 วิทยานิพนธ์ แก้ไขคําอธิบายรายวิชา จาก ...ทบทวน 
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วรรณกรรมที่เก่ียวของกับวิทยานิพนธ์  เตรียมโครงร่างวิจัยฉบับร่างโดยระบุหัวข้อ วิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ ปัญหา
และที่มาของการวิจัย ขั้นตอนและรูปแบบในการดําเนินการวิจัย เตรียมโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ระบุ
องค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด  ดําเนินการทดลอง  เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  นําเสนอรายงาน
ความก้าวหน้า  การจัดทําวิทยานิพนธ์ ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ เป็น ...ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับวิทยานิพนธ์  โครงร่างวิจัยฉบับร่างโดยระบุหัวข้อ วิทยานิพนธ์ 
วัตถุประสงค์ ปัญหาและท่ีมาของการวิจัย ขั้นตอนและรูปแบบในการดําเนินการวิจัย โครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่
ระบุองค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย           
การนําเสนอรายงานความก้าวหน้า  การจัดทําวิทยานิพนธ์และผลงานเพ่ือตีพิมพ์ทางวิชาการ การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์และการจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  
           27) หน้า 29-38 ข้อ 3.2 ช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ ให้ตัดสาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ ในระดับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของอาจารย์ทุกคน        
   28) หน้า 40 ขอ้ 5.1.6.2 กระบวนการประเมินผล ให้ปรับการใช้สัญลักษณ์ โดยระบุให้
ชัดเจน เช่น และ หรือ  

หมวดที่ 4 
    1) หน้า 41 ขอ้ 2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน ข้อย่อย 2) กลยุทธ์การสอน         
ที่ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ให้ระบุเป็นคํากริยา เช่น สอดแทรกในรายวิชา จัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เป็นต้น  

 2) หน้า 44 ขอ้ 3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก  
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชา 1501 805 สมัมนา ให้พิจารณาปรับลดการใช้จุดดํา   
  หมวดที่ 5  

  1) หน้า 46 ขอ้ 2.1.2 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร กําหนด 
แนวทาง/วิธีการทวนสอบ พัฒนาคู่มือและเคร่ืองมือ การทวนสอบของหลักสูตร เป็น …อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
กําหนดแนวทาง วิธีการทวนสอบ พัฒนาคู่มือและเครื่องมือ การทวนสอบของหลักสูตร 
    2) หน้า 46 ขอ้ 2.1.4 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ จาก ...การประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจในรายวิชา เป็น …การประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในรายวิชา 

    3) หน้า 46 ขอ้ 2.2.2 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร กําหนด
แนวทาง/วิธีการทวนสอบ พัฒนาคู่มือและเคร่ืองมือ การทวนสอบของหลักสูตร เป็น …อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
กําหนดแนวทาง วิธีการทวนสอบ พัฒนาคู่มือและเครื่องมือ การทวนสอบของหลักสูตร  

   4) หน้า 47 ข้อ 2.2.8 แก้ไขข้อความ จาก ...สิ้นสุดการทวนสอบระดับหลักสูตรนําผลไปใช้
ในการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) (โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) และทําการปรับปรุง
หลักสูตร เป็น …สิ้นสุดการทวนสอบระดับหลักสูตรนําผลไปใช้ในการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
(โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําผลไปใช้ในการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)) และทําการ
ปรับปรุงหลักสูตร  
   5) หน้า 47 ขอ้ 3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บรรทัดที่ 4-5 แก้ไขข้อความ    
จาก ...พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
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แต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิด ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เป็น …พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ในระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  หมวดที่ 6 
     1) หน้า 48 ข้อ 1.3 แก้ไขข้อความ จาก ...ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
หลักสูตร มอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบ
ต่าง ๆ การดําเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็น …ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
หลักสูตร มอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) คู่มือ
การศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ การดําเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
    2) หน้า 48 ขอ้ 1.5 แก้ไขขอ้ความ จาก ...กําหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้
คําแนะนําและปรึกษาด้านการเรียนการสอน การทําวิจัยและการบริการวิชาการ เป็น …กําหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือ
ช่วยเหลือ ให้คาํแนะนํา ปรึกษาด้านการเรียนการสอน ติดตามการทําวิจัยและการบริการวิชาการ 

  3) หน้า 48 ขอ้ 2.2.3 บรรทัดที่ 2-3 แก้ไขข้อความ จาก ...การทําผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ส่งเสริม การมตํีาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น เป็น …การทําผลงานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการมีตําแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น 
     หมวดที่ 7 

  1) หน้า 49 ขอ้ 1. การบริหารหลักสูตร แก้ไขข้อความ จาก ...การบริหารหลักสูตรน้ันได้
ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรตามองค์ประกอบในเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพทั้ง 6 ด้าน เป็น …คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมี
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรตามองค์ประกอบในเกณฑ์การประกันคุณภาพทั้ง 6 ด้าน 
  2) หน้า 50 ขอ้ 1.5.6 บรรทดัที่ 1 แก้ไขข้อความ จาก ...มีคณะกรรมการควบคุม เป็น      
…มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรควบคุม 
     3) หน้า 50 ข้อ 1.5.7 แก้ไขข้อความ จาก ...มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ัน ๆ โดยจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในทุกรอบ 5 ปี เป็น …มีการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ัน ๆ โดยจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันเหตุการณ์ในการเวลา      
ที่เหมาะสมทุกรอบ 5 ปี 
  4) หน้า 51 ขอ้ 2.2 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ จาก ...ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เปน็     
...ห้องค้นคว้าเอกสาร 
  5) หน้า 54 ขอ้ 6.1 แก้ไขขอ้ความ จาก ...มีแผนศกึษาและสํารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ/หรอืความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตเป็นลายลักษณ์อักษร เปน็ ...มีแผนศึกษาและสํารวจ
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตเป็นลายลักษณ์อักษร 
       หมวดที่ 8 
    1) หน้า 56 ข้อ 1. แก้ไขขอ้ความ จาก ...การประเมินประสิทธิผลของการสอน เปน็        
...การประเมินประสิทธิผลของการสอนและการวิจัย  
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  2) หน้า 56 ขอ้ 1.1.1 แก้ไขข้อความ จาก ...มีการประเมินผลการสอน โดยนักศึกษาและ 
นําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดแข็งจุดอ่อนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน เป็น ...มีการประเมินผลการสอน
และการวิจัยโดยนักศึกษาและนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดแข็งจุดอ่อนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน  
  3) หน้า 56 ขอ้ 1.2.2 แก้ไขข้อความ จาก ...การสังเกตการณ์ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เปน็ ...การสังเกตการณ์ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
  4) หน้า 57 ขอ้ 4.4 แก้ไขขอ้ความ จาก ...นําข้อมูลจากนักศึกษาอาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต 
บัณฑิต และผูท้รงคุณวุฒิ มาประเมินผล เปน็ ...มีการนําขอ้มูลจากนักศึกษาอาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาประเมินผล 

  5) หน้า 57 ขอ้ 4.6 แก้ไขขอ้ความ จาก ...ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ.7) เปน็ ...มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพ่ือพิจารณา
ทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร  

 

วาระที่ 3.2   การเปิดหลักสตูรรายวิชาใหม่หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 จํานวน 2 รายวิชา  

     คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา คือ 2001 
181 ดี ไอ วาย (Do It by Yourself) 3(3-0-6) และ 2001 182 กราฟิกในชีวิตประจําวัน (Graphic in Daily Life) 
3(2-2-5) ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2559 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ข.กลุ่ม
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ด้านศิลปะ และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
           มติที่ประชุม ให้ทบทวนช่ือรายวิชา รายวิชา 2001 181 ดี ไอ วาย (Do It by Yourself) 
และรายวิชา 2001 182 กราฟิกในชีวิตประจําวัน (Graphic in Daily Life) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรฯ    
         รายวิชา 2001 181 ดี ไอ วาย (Do It by Yourself) 
         หมวดที่ 1 
         1) หน้า 1 ข้อ 1. รหัสและช่ือรายวิชา ให้ทบทวนช่ือรายวิชาให้เหมาะสม  
  2) หน้า 1 ข้อ 2. จํานวนหน่วยกิต ให้ปรับจํานวนหน่วยกิต จาก ...3(3-0-6) เป็น ...3(2-2-5) 
  หมวดที่ 2 
  - หน้า 2 ข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา แก้ไขข้อความ จาก ...เป็น
รายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็น ...เพ่ือให้เป็นรายวิชาเลือกสําหรับ
นักศึกษาที่มีความสนใจในการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุต่างๆเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวัน 
  หมวดที่ 3  
    1) หน้า 2 ข้อ 1. คําอธิบายรายวิชา ให้วิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือกําหนดหัวข้อการสอนโดยนํา
หัวข้อการสอน 15 สัปดาห์มาเขียนเป็นแนวคิด Concept/ คําหลัก Key word/ นามวลี ให้กระชับ เช่ือมโยง
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ตามลําดับ ไม่ต้องเขียนแสดงกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนของการสอน ไม่ต้องขึ้นต้นรูปประโยคด้วยคาว่า ศึกษา...
หรือ เป็นวิชาที่ว่าด้วย...หรือ ให้นักศึกษา... การเว้นวรรคระหว่างหัวข้อหากเป็นหัวข้อแต่ละหัวข้อ ให้เว้นวรรค 2 
ตัวอักษร หากเป็นหัวข้อย่อยภายในหัวข้อใหญ่ให้เว้นวรรค 1 ตัวอักษร  

   2) หน้า 2 ข้อ 1.1 จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา ใหแ้ก้ไข เปน็ ...3(2-2-5) จํานวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา จาํนวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ 30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา จาํนวนช่ัวโมง
การศึกษาด้วยตนเอง 75 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  

หมวดที่ 4 
    - หน้า 4 ข้อ 3. วิธีการวัดและประเมินผล ให้เพ่ิมข้อมลูเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ 
 
  หมวดที่ 5 

  1) หน้า 8 การวัดผลการสอบ Midterm ให้วัดผลการสร้างสรรค์ผลงานนักศึกษา    
    2) หน้า 12 ข้อ 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ปรับสัดส่วนของการประเมินผลให้ตรง
กับความเป็นจริง 

   หมวดที่ 6 
     1) หน้า 12 ข้อ 1. ตําราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน พิจารณาการใช้เอกสาร
ให้ทันสมัย และเพ่ิมเว็บไซด์  
    2) หน้า 13 ข้อ 2.2 แก้ไขข้อความ จาก ...การประเมินช้ินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ทั้งงานกลุ่มและการนําเสนอช้ินงานโดยผู้สอน เป็น …การประเมินช้ินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานกลุ่ม
และการนําเสนอช้ินงาน         

  3) หน้า 13 ข้อ 3.3 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ จาก ...การปรังปรุงรายวิชา เป็น …การ
ปรับปรุงรายวิชา 
     

         รายวิชา 2001 182 กราฟิกในชีวิตประจําวัน (Graphic in Daily Life)  
             หมวดท่ี 1 

          1) หน้า 1 ข้อ 1. รหัสและช่ือรายวิชา ให้ทบทวนช่ือรายวิชาให้เหมาะสม  
  2) หน้า 1 ข้อ 4.1 สถานที่ติดต่ออาจารย์  แก้ไขข้อความจาก อาคารคณะศิลปะประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น ...อาคารคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  หมวดที่ 2 
  1) หน้า 2 ข้อ  1.4 สามารถใช้กระบวนการออกแบบกราฟิกเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ไม่ปรากฏในการเรียนการสอน  
  2) หน้า 2 ข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา แก้ไขข้อความ จาก ...เป็น
รายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็น ...เพ่ือให้เป็นรายวิชาเลือกสําหรับ
นักศึกษาที่มีความสนใจ 
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  หมวดที่ 3  
    1) หน้า 2 ข้อ 1. คําอธิบายรายวิชา ให้วิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือกําหนดหัวข้อการสอนโดยนํา
หัวข้อการสอน 15 สัปดาห์มาเขียนเป็นแนวคิด Concept/ คําหลัก Key word/ นามวลี ให้กระชับ เช่ือมโยง
ตามลําดับ ไม่ต้องเขียนแสดงกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนของการสอน ไม่ต้องขึ้นต้นรูปประโยคด้วยคาว่า ศึกษา...
หรือ เป็นวิชาที่ว่าด้วย...หรือ ให้นักศึกษา... การเว้นวรรคระหว่างหัวข้อหากเป็นหัวข้อแต่ละหัวข้อ ให้เว้นวรรค 2 
ตัวอักษร หากเป็นหัวข้อย่อยภายในหัวข้อใหญ่ให้เว้นวรรค 1 ตัวอักษร  

   2) หน้า 2 ข้อ 1.1 จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา ให้แก้ไข เป็น 3(2-2-5) จํานวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา จาํนวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ 30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา จาํนวนช่ัวโมง
การศึกษาด้วยตนเอง 75 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  
 
  หมวดที่ 5 

  - หน้า 7 ข้อ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ใหป้รับวิธีการสอนใหม่ โดยระบุวิธีการสอนให้
ชัดเจน 
    

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  4.1 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การขอเปลีย่นแปลงการสอบวัด

คุณสมบัตินักศึกษาโดยไม่กระทบโครงสรา้งหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศ์กึษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559   

              หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตรน้ี  
ได้จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นชอบหลักสตูร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 
และอยู่ระหว่างรอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยขอปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ดังน้ี  

     ขอเสนอเปลี่ยนแปลงการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 จากเดิมนักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติภายใน 1 ปี
การศึกษา เปลีย่นเป็น นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติภายใน 2 ปีการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที ่71/2558 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 ทั้งน้ี สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตรวจสอบเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ขอ้ 27) และการเปลี่ยนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนใน
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
  

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร การขอ
เปลี่ยนแปลงการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาโดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
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หลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
 1) ให้ตรวจสอบกฎหมายว่าคณะมีอํานาจสามารถออกหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมได้หรือไม่      
และรายงานในการประชุมครั้งถัดไป 
 2) ให้ปรับเหตุผลและสาระในการปรับปรุงใหม ่
      
วาระที่ 4.2  การปรับปรุงรายวิชาหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

มหาวิทยาลัยอุบลราธานี ขอปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559       
ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 มนีาคม 2559 
และคร้ังที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559   
  คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 
ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2560 มีมติใหม้หาวิทยาลัยอุบลราชธานีปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือใหม้ีความถูกต้องและสอดคล้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
                     การน้ี สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ทั้งน้ี โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตร          
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
     มติที่ประชุม : ให้คณะเจ้าของรายวิชาตรวจสอบแก้ไขคําอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับแผนการสอนอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และถูกต้องตามรูปแบบการเขียนคําอธิบาย
รายวิชา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังให้พิจารณายุบรวมรายวิชาที่มีเน้ือหาซ้ําซ้อนกัน หากไม่ดําเนินการแก้ไข       
ให้ถูกต้องจะพิจารณาตัดรายวิชาออกจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 แล้วส่งให้
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ  
      
วาระที่ 4.3  การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรบัปรงุอาจารย์ประจํา 
  หลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร และการปรบัปรุงอาจารย์

ประจําหลักสตูร จํานวน 1 หลักสูตร 
                       คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอปรับปรุง
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร และคณะวิทยาศาสตร์ขอปรับปรุง
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 1 หลักสตูร เพ่ือให้การดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
คุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งน้ี การปรับปรุงน้ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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   1. การปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จํานวน 4 หลักสูตร    
สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ 
 

ลําดับที ่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรบัปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์

1 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการออกแบบ  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    

25 ก.พ. 60 
 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เน่ืองจากมีอาจารย์
ลาออกจากราชการ 
จํานวน 2 คน 

พ.ศ. 2558 

คณะเภสัชศาสตร ์

2  หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต         
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

30 ม.ค. 59 
 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เน่ืองจากอาจารย์ขอ
ลาออกจากภาระการเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน 1 คน 

พ.ศ. 2548 

คณะรัฐศาสตร์  
3 หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการปกครอง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

30 ก.ค. 59 รอ สกอ.
รับทราบ 

เน่ืองจากมีอาจารย์ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกจํานวน 2 คน 

พ.ศ. 2558 

4 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

25 มิ.ย. 59 รอ สกอ.
รับทราบ 

เน่ืองจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร
รายใหม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

พ.ศ. 2558 

 
2. การปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร จาํนวน 1 หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  

ลําดับที ่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรบัปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร ์ 
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      30 ม.ค. 59 รอ สกอ. เน่ืองจากเพ่ิมอาจารย์ พ.ศ. 2558 
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ลําดับที ่ หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรบัปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา            
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

รับทราบ ประจํา จํานวน 5 คน 
เพ่ือทําหน้าที่อาจารย์
ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์
ที่ปรึกษา 

 
 ทั้งน้ี โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
 
 สังกัดคณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
   4.3.1.1 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยให้เปลี่ยนนายชัยบพิธ พลศรี เป็นอาจารย์ใหม่ จํานวน 1 ท่าน และให้จัดทําเอกสาร
ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   
  4.3.1.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559  

โดยให้ปรับเหตุผลและสาระในการปรับปรุง และให้จัดทําเอกสารส่งให้สาํนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบ 

ก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

      สังกัดคณะรัฐศาสตร ์
     4.3.1.3 หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
    มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 และให้จดัทําเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุม 
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สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  4.3.1.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน 

ศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และให้จัดทําเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อน 

นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 สังกัดคณะวิทยาศาสตร ์

 4.3.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2558     
 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง
อาจารย์ประจําหลักสูตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2558 
และให้จัดทําเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

      
วาระที่  5   เรือ่งอ่ืนๆ 
  5.1 กําหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ และให้คณะที่รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ให้แล้วเสร็จ ภายใน
การประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 และครั้งที่ 6/2561 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561  
 

เวลา 16.30 น.  ปิดการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


