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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสตูรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 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. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจรญิใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. ดร.สนธิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
             และเลขานุการ 
 10. นางภูษณิศา นวลสกุล     หัวหน้าสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
              ผู้ช่วยเลขานุการ  
 11. นายวิชญ์ธวัช คําสุข                                     นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กรรมการท่ีไม่มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ป่ินเจริญ  ติดราชการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์   ติดราชการ  
  

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 
การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
สังกัดคณะบรหิารศาสตร ์
        1. รองศาสตราจารย์ ดร.มันทนา สามารถ   คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
        2. นายอุทัย อันพิมพ์     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใจแก้ว แถมเงิน   ประธานหลักสูตร 
        4. นางสายเพชร อักโข       อาจารย์ 
        5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร นครชัยกุล   อาจารย์ 
        6. นายนภดล พัฒนะศิษอุบล    อาจารย์ 
        7. นางสาวเจียระไน ไชยกาล เจิ้ง    อาจารย์ 
        8. นางสาวกัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย    นักวิชาการศึกษา 
  

การเปิดหลักสตูรใหม่ หลักสตูรประกาศนยีบัตรผูช้่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร ์

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี   คณบดี 
 2. นางสาวเกษร สายธนู     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 3. นายไวพจน์ อุ่นใจ     นักวิชาการศึกษา  
 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
สังกัดคณะศลิปศาสตร ์
         1. นางสาวรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
         2. นางพัชรี ลิมปิทีปราการ      นักวิชาการศึกษา 
          

การเปิดหลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมคลินิกและวิจัยผลลพัธ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 
สังกัดคณะเภสัชศาสตร ์ 
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา  คณบดี 
        2. นายมานิตย์ แซ่เตียว     ประธานหลักสูตร 
        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง วัชระธนกิจ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        4. นายทวนธน บุญลอื     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        5. ดร.สทุธาสินี สุวรรณกุล     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

การเปิดรายวิชาใหม่หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จํานวน 2 วิชา  
สังกัดคณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
        1. อาจารย์เทพิญ แก้ววรสูตร    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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        2. นางสาวอนุธิดา กรองมาลัย    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        3. นายติ๊ก แสนบุญ      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        4. ดร.พัชริดา ปรีเปรม     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        5. อาจารย์ขนิษฐา ขนัคํา     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร การปรับปรุงเกณฑ์การสําเรจ็การศึกษา                    
จํานวน 2 หลกัสูตร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา  คณบดี 
        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  ประธานหลักสูตร 
        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
        4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  
จํานวน 2 หลกัสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
        1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ศุภอรรถกร   อาจารย์ประจําหลักสูตร 
        2. อาจารย์วราวุฒิ ผ้าเจริญ     อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงข้อมูลรายวิชาในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ 2) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สังกัดคณะศลิปศาสตร ์ 
        1. นางจิราภรณ์ สมิธ      ประธานหลักสูตร  
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรงุหน่วยกิตและรายวิชา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะเกษตรศาสตร ์
        1. นายชัยวุฒิ กรุดพันธ์      กรรมการหลักสูตร 
        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา จุฑาเกตุ   กรรมการหลักสูตร 
        3. นางจรุงจิต กรุดพันธ์     กรรมการหลักสูตร  
 

การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรบัปรงุอาจารย์ประจํา 
หลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร  
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์ ทองคํา   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
เริ่มการประชมุเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังน้ี  
 

ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
วาระ 1.1   รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ประจําปี 2560 
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              รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการกํากับติดตามหลักสูตรที่
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังน้ี  

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ จํานวนทั้งสิ้น 89 หลักสูตร 
จําแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน 48 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 29 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 
จํานวน   12 หลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 ไปแล้ว จํานวน 50 หลักสูตร 
มีผลการดําเนินงานหลักสูตร ดังน้ี   
 1. เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรและส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบหลักสตูรแล้ว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร จํานวน 50 
หลักสูตร จําแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน 33 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 11 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก จาํนวน 6 หลักสูตร มีการติดตามการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแล้ว จํานวน 1 ครัง้ 
 2. หลักสูตรที่ถงึรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 หลักสูตรเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 2 หลักสูตร อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 2 
หลักสูตร และในปีการศึกษา 2561 จํานวน 7 หลักสูตร จาํแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จาํนวน 2 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาโท จํานวน 5 หลักสตูร  
 3. ปีการศึกษา 2560 เปิดรับนักศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 79 หลักสูตร จําแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน      
47 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 22 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 10 หลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 จํานวน 23 หลักสูตร จําแนกเป็นปริญญาตรี 12 หลักสูตร ปรญิญาโท 9 หลักสูตร และปริญญา
เอก 2 หลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 จํานวน 56 หลักสูตร จําแนกเป็นปริญญาตรี 35 หลักสูตร 
ปริญญาโท 13 หลักสูตร และปริญญาเอก 8 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
   

  มติที่ประชุม รับทราบ 
    

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2 มีนาคม 2561  
  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560 วันที ่2 มีนาคม 2561 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
  - หน้า 10 บรรทัดที่ 3 ให้ระบุเหตุผล เน่ืองจากมีคุณวุฒิไมส่อดคล้องกับหลักสูตร 
   
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง   
วาระ 3.1   การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
 ตามท่ีคณะบริหารศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 การปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
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 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ โดยมอบ 
ให้คณบดีคณะบริหารศาสตร์ตรวจสอบก่อนส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ก่อนนําเสนอที่ประชุมก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
  หมวดที่ 1  
     1) หน้า 3 ขอ้ 9. ช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร      
ของสาขาวิชาเอกการตลาด และสาขาวิชาเอกการตลาดค้าปลีก ให้เรียงลําดับตัวเลขเป็น 1 – 6  
  2) หน้า 7 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 1-2 แก้ไขข้อความจาก ...การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ี
ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา คือ วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการตลาดค้าปลีก เปน็ ...การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ี
ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คอื สาขาวิชาเอกการตลาดและสาขาวิชาเอกการตลาดค้าปลีก 
  3) หน้า 7 ข้อที่ 2.1 แก้ไขขอ้ความจาก ...กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพของคณะบริหารศาสตร์ 
จํานวน 7 รายวิชา เป็น ...กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพของคณะบริหารศาสตร์ จํานวน 8 รายวิชา 
  4) หน้า 8 ข้อที่ 2.1 หมวดวิชาเฉพาะ ตัดออก 
  5) หน้า 8 ข้อที่ 1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ที่หลักสูตรอ่ืนนําไปใช้ จํานวน 2 รายวิชา 
ได้แก่ ตัดออก       

   หมวดที่ 2  
  1) หน้า 9 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความ จาก ...มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
และทักษะด้านการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการตลาด เปน็ ...มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้และทกัษะด้านการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและการดําเนินชีวิต สามารถประยุกต์ความรู้
ด้านการตลาด และ เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับนวัตกรรมในปรัชญาของหลักสตูร    

  2) หน้า 9 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 1.3.2 แก้ไขข้อความ จาก ประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการตลาดและการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เปน็ ...
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตลาดและการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในยุคดิจิทลั ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับนวัตกรรมในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   3) หน้า 9 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับทักษะการแก้ไขปัญหา 
        4) หน้า 10 ขอ้ 2.1.1 แผนการบริหารหลักสูตร ข้อย่อย 2.3 ตัวบ่งช้ี ข้อ 1 แก้ไขข้อความ 
จาก ...มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนตลอดระยะเวลาที่เปิดหลักสูตร เปน็ ...มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 คนตลอดระยะเวลาที่เปิดหลักสูตร     

  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 18 ขอ้ 2) ความหมายของตัวเลข แก้ไขข้อความจาก ...02 หมายถึ เป็น             
...หมายถึง 

   2) หน้า 17 หน้า 24-26 ใหป้รับการจัดเรียงกลุ่มวิชาใหม่ 
  3) หน้า 24 รายวิชา 1702 391 การจัดการการตลาด แก้ไขหน่วยกิต จาก ..3(3-0-6)   
เป็น ...3(2-2-5) 
  4) หน้า 24–25 ข้อ 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้ปรับลดรายวิชาเน่ืองจากมีมากเกินไป  
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  5) หน้า 24 ข้อ 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก รายวิชาที่เก่ียวข้องกับกราฟิก ให้เลือกรายวิชาของ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  6) หน้า 24 ขอ้ 2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เพ่ิมแผนสหกิจศึกษา  
  7) หน้า 24 รายวิชา 1702 481 โครงงานด้านการตลาด ให้ปรับลดหน่วยกิต 
  8) หน้า 24 รายวิชา 1702 394 คลังข้อมูลและการทําเหมืองข้อมูล ปรบัการใช้ช่ือรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จาก ...Data Warehousing and Data Mining เปน็ ...Data Warehouse and Data Mining  
  9) หน้า 25 ขอ้ 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ตัดออก 
  10) หน้า 25 ขอ้ 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก รายวิชา 1702 251 การจัดการค้าปลีกสมัยใหม ่ 
ให้พิจารณาย้ายไปอยู่ ข้อ 2.2 กลุม่วิชาชีพบังคับ 
  11) หน้า 30 ช้ันปีที่ 4 แก้ไขขอ้ความ จาก ...The Forth Year เป็น ...The Fourth Year 
  12) หน้า 36-60 คําอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้ใส่คําอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยปรับปรุง  
  13) หน้า 67 รายวิชา 1702 345 การตลาดเชิงเน้ือหา คําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 3-4  
แก้ไขข้อความ จาก ...การสร้างเน้ือหาให้ดีที่สุดและเทคนิคการสร้างเน้ือหา เปน็ ...การสร้างเน้ือหาและเทคนิคการ 
สร้างเน้ือหา 
  14) หน้า 70 รายวิชา 1702 251 การจัดการค้าปลีกสมัยใหม่ ปรับการเขยีนคําอธิบาย
รายวิชาให้สื่อว่าเป็นสมัยใหม ่
     15) หน้า 71 รายวิชา 1702 341 การตลาดทางตรง ปรับช่ือรายวิชาและปรับการเขียน
คําอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน  
  16) หน้า 71 รายวิชาฝึกงาน ให้พิจารณาตัดรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
  17) หน้า 81-87 ข้อ 3.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน ให้เรียงลําดับจาก 1-6  
  18) หน้า 102 ข้อ 4. องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การฝึก
ประสบการณ์) ให้แยกแผนการฝึกงานด้านการตลาด แผนฝึกงานด้านธุรกิจค้าปลีก และแผนสหกิจศึกษา 
  19) หน้า 105 ข้อ 5.5.1 แก้ไขข้อความจาก ...อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนํานักศึกษา   
โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ เป็น ...อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนํานักศึกษา 
โดยให้กลุ่มนักศึกษาเป็นผู้เลอืกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวขอ้ที่นักศึกษาสนใจ 
  20) หน้า 106 ข้อ 5.6.3 แก้ไขข้อความจาก ...ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการ
ติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา เป็น ...ประเมินผลจากการทํางาน
ของนักศึกษาในภาพรวม โดยการติดตามการทํางานและผลงานที่เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา  

  หมวดที่ 4 
    1) หน้า 105-106 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชา 1702 392 การวิจัยการตลาด และรายวิชา 1702 252 กิจการเพ่ือ
สังคมและธุรกิจที่ย่ังยืน พิจารณาปรับลดการใช้จุดดํา  
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  หมวดที่ 5 
   1) หน้า 123 ขอ้ 2.1.1 บรรทัดที่ 4 แก้ไขข้อความ จาก ...เป็นผู้ให้ข้อมลู/รับฟังการทวน
สอบผลสมัฤทธิ์ผลการเรียนรูข้องนักศึกษาระดับรายวิชา) เป็น …เป็นผู้ให้ข้อมูลและรับฟังการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับรายวิชา) 
     2) หน้า 123 ข้อ 2.1.1 บรรทัดที่ 2-3 แก้ไขข้อความ จาก ...รายงานในรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)/รายงานในรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)         
เป็น …รายงานในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานในรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 

  หมวดที่ 6 
   - หน้า 125 ขอ้ 1.2 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความ จาก ...การอบรม/ช้ีแจงการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เปน็ …การอบรม/ช้ีแจงการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
     หมวดที่ 7 
  1) หน้า 131 จาํนวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และที่
เก่ียวข้อง ให้ตรวจสอบจํานวนหนังสือจากสํานักวิทยบริการ 
  2) หน้า 133 ขอ้ 3.2 การมีสว่นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร เพ่ิมข้อความ มคอ.6 รายงานผลการดําเนินงานของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศกึษา 
     3) หน้า 136 ข้อ 1.2 แก้ไขข้อความ จาก ...มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2    
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เป็น ...มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  4) หน้า 137 ขอ้ 5.1 แก้ไขขอ้ความ จาก ...มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.2 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา (มคอ.3-4) ที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา (ประเมินผลการเรยีนรู้ของผู้เรียนในปีสุดท้าย) เป็น ...มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท้ี่กําหนดใน มคอ.2 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา (มคอ.3-4) ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
       หมวดที่ 8 
    1) หน้า 138 ข้อ 1.1.5 บรรทัดที่ 1-2 แก้ไขข้อความ จาก ...แบบรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)/รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) เป็น ...แบบรายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
  2) หน้า 138 ขอ้ 1.2.2 บรรทดัที่ 1-2 แก้ไขข้อความ จาก ...การสังเกตการณ์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูส้อน เปน็ ...การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธานหลักสูตร และหรือทมีผู้สอน 
  3) หน้า 138 ขอ้ 2.4 แก้ไขขอ้ความ จาก ...แบบรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร    
(มคอ.7) และรายงานคณะกรรมการประจําคณะและมหาวิทยาลัย เปน็ ...รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)  
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  4.1 การเปิดหลักสตูรใหม่ หลักสตูรประกาศนยีบัตรผูช้่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  
             คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขอการเปิดหลักสูตรใหม ่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ในการเปิดหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
  

 มติที่ประชุม ให้คณะพยาบาลศาสตร์ปรับปรุงแก้ไขการเปิดหลักสูตรใหม ่หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
 1. ใหใ้ช้ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล พ.ศ. 2560 ในการพิจารณาจัดทําหลักสูตร  
 2. ให้เพ่ิมข้อมลูเก่ียวกับผู้สูงอายุให้มากขึ้น  
 3. ให้จัดทําหลกัสูตรตามท่ีสภาการพยาบาลกําหนด 
      

วาระที่ 4.2  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. 2561  
 ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 การปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  
2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ 
ประชุม 
     มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ส่งให้
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  
      2. ให้คณะรบันักศึกษาเฉพาะปีการศึกษา 2561 ในระหว่างน้ีให้พิจารณาควบ
รวมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มโขงศึกษา และในปี 2562 ให้คณะศิลปศาสตร์เสนอวาระเพ่ือ
พิจารณาต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรฯ อีกคร้ัง ซึง่ต้องปรับปรุงเป็นหลักสูตรพันธ์ใหม่ โดยมีรายละเอียดการ
แก้ไขดังน้ี   
  หมวดที่ 1  
     1) หน้า 1 ขอ้ 5. ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ให้ระบุเฉพาะรายช่ือที่ทํา MOU เท่าน้ัน 
และปรับการเขียนคําอธิบายให้ชัดเจน 
  2) หน้า 6 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 2 แก้ไขขอ้ความจาก ...ปัจจุบันมีบริษทัไทยหลายแหง่ที่
ไปเปิดสาขาย่อยที่เวียดนาม เป็น ...ปัจจุบันมีบริษัทไทยหลายแห่งที่ไปเปิดสาขาย่อยที่สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
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  3) หน้า 6 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 8 แก้ไขขอ้ความจาก ...การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกบั
เวียดนาม เป็น ...การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
  3) หน้า 6 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 8 แก้ไขขอ้ความจาก ...การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ประเทศไทยกบัเวียดนาม เป็น ...การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
      4) หน้า 6 ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความจาก ...ไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์
และความเช่ือมโยงทางประวัติศาสตร์ เป็น ...ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์และ
ความเช่ือมโยงทางประวัติศาสตร์  
    หมวดที่ 2  
  1) หน้า 9 ข้อ 1.1 ความสําคัญของหลักสูตร ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความ      
จาก ...ประเทศเวียดนามเป็นประเทศเพ่ือนบ้านของไทยและเป็นประเทศหน่ึงในกลุม่สมาชิกอาเซียน เปน็               
...สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศเพ่ือนบ้านของไทยและเป็นประเทศหน่ึงในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

  2) หน้า 9 ข้อ 1.1 ความสําคัญของหลักสูตร ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 3-4 แก้ไขข้อความ      
จาก ...เวียดนามเคยขึ้นไปอยู่ในอันดับสองรองจากประเทศจีนที่พัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วในทวีปเอเชีย เป็น      
...สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเคยขึ้นไปอยู่ในอันดับสองรองจากประเทศจีนที่พัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วใน
ทวีปเอเชีย 

  3) หน้า 9 ข้อ 1.1 ความสําคัญของหลักสูตร ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 11 แก้ไขข้อความ      
จาก ...เน่ืองจากปริมาณคนเวียดนามท่ีเรียนภาษาไทย เปน็ ...เน่ืองจากปริมาณชาวเวียดนามท่ีเรียนภาษาไทย 

       4) หน้า 9 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 6 แก้ไขขอ้ความ      
จาก ...อันจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และประชาคมโลก เป็น ...อันจะเป็นกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และประชาคมโลก 

  5) หน้า 9 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขข้อความ เป็น ...เมื่อสําเร็จการศึกษา 
จากหลักสูตรน้ีแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังน้ี 
       5.1 สามารถสื่อสารด้วยภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 
        5.2 ประกอบอาชีพในบริษัทสญัชาติเวียดนามและบริษทัไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยใช้ความรู้ความเข้าใจสภาพสังคม วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการเมือง เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ
การทํางาน 

       5.3 คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามได้อย่างเป็นระบบ และแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประเทศเพ่ือน
บ้านอ่ืน ๆ ด้วยตนเองได้  

       5.4 มีคุณธรรมและจริยธรรม เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและสังคมของประเทศตนเอง 
       5.5 มีความสํานึกในคุณค่าความเป็นมนุษย์ สุนทรียภาพและความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม   
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 17 ขอ้ 2.6 งบประมาณตามแผน ปรับการเขียนให้ตรงกับความเป็นจริง 

    2) หน้า 19 ข้อ 3.1 หลักสตูร ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที ่1-2 แก้ไขข้อความจาก ...สําหรบั 
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วิชาเอกเลือกหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 จะมีความหลากหลายและเป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษาที่สนใจ                    
เป็น ...วิชาเอกเลือกหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 จะมีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่สนใจ   
มากขึ้น  
  3) หน้า 28 รายวิชา 1413 ภาษาศาสตร์เวียดนาม แก้ไขช่ือรายวิชา  เป็น ...ภาษาศาสตร์
ภาษาเวียดนาม 
  4) หน้า 30 หมายเหตุ บรรทดัที่ 4 ตัดข้อความ เทียบโอน/ 
  5) หน้า 57 รายวิชา 1413 212 การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม 2 แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชา จาก ...การฟังและการพูดทางด้านการเจรจาต่อรอง เป็น ...การฟังและการพูดภาษาเวียดนามทางด้านการ
เจรจาต่อรอง 
  6) หน้า 59 รายวิชา 1413 324 การแปลภาษาไทย – เวียดนาม ตัดรายวิชาที่ต้องเรียนมา
ก่อน รายวิชา 1413 323 การแปลภาษาเวียดนาม – ไทย 
  7) หน้า 61 รายวิชา 1413 493 การฝึกงาน แก้ไขคําอธิบายรายวิชา เป็น ...ฝึกปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่ประเทศเวียดนามหรือประเทศไทยทีใ่ช้ภาษาเวียดนาม ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม  
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และทักษะภาษาเวียดนามในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 250 ช่ัวโมง 
  8) หน้า 64-69 ข้อ 3.2 ช่ือ สกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ หัวข้อ ภาระงานสอน
เดิมและภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี ตรวจสอบจํานวนช่ัวโมงการสอนรวม 
  9) หน้า 70 ขอ้ 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน 
หรือสหกิจศึกษา) ข้อมูลของการฝึกงานให้เพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับพนักงานพ่ีเลี้ยง 
  10) หน้า 70 ขอ้ 4.1 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ให้นําข้อมูล
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชามาระบุ 
  หมวดที่ 4  
    1) หน้า 74-76 ปรับผลการเรียนรู้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไป 
    2) หน้า 76 ขอ้ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปรบักลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับการประเมิน 
    3) หน้า 81 รายวิชา 1413 491 วิธีวิจัย 1413 492 การศึกษาอิสระ และ 1416 493     
การฝึกงาน ปรับการใช้จุดขาวจุดจําให้มีการกระจายมากขึ้น   
  หมวดที่ 5 
     - หน้า 83 ขอ้ 2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ให้ระบุตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 
  หมวดที่ 6 
   - หน้า 85-86 ให้ระบุการใช้สัญลักษณ์ / ให้ชัดเจนว่าจะเป็นและ หรือ   
     หมวดที่ 7 
  1) หน้า 89 ขอ้ 5.2 แก้ไขขอ้ความจาก ...มีการระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน
ในแต่ละรายวิชา เป็น ...มีระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
  2) หน้า 89 ขอ้ 5.2.2.2 ปรบัการเขียนใหม่ 
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     3) หน้า 91 ข้อ 1.1 แก้ไขข้อความ จาก ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรชาวไทยและชาว
เวียดนาม มีส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือวางแผน กํากับ ติดตาม ทบทวนและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร อย่างน้อย
ร้อยละ 80 เปน็ ...อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือวางแผน กํากับ ติดตาม ทบทวนและ
รายงานผลการดําเนินงานหลกัสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 
  4) หน้า 93 รวมตัวบ่งช้ีที่ต้องดําเนินการในแต่ละปี ปีที่ 1 แก้ไขข้อความจาก ...12      
เป็น ...13 
       หมวดที่ 8 
    - หน้า 94 ขอ้ 1.2.2 ให้ระบุการใช้สัญลักษณ์ / ให้ชัดเจนว่าจะเป็นและ หรือ   
 
วาระที่ 4.3  การเปิดหลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมคลินิกและวิจัยผลลพัธ์  

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561     
 คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมคลนิิกและวิจัยผลลัพธ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ในการเปิดหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
  

 มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบการเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม 
คลินิกและวิจัยผลลัพธ์ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2561 และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  
 1. ให้พิจารณาทบทวนการใช้ช่ือหลักสูตรให้เหมาะสม  
 2. ใหท้บทวนรายวิชาเลือก โดยไม่ควรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรระดับปริญญาโทมุ่งเน้นการวิจัย  

 3. ให้ยุบรวมรายวิชา 1501 802 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ รายวิชา 1501 805 ระบาด
วิทยาทางเภสัชศาสตร์ และรายวิชา 1501 806 การสร้างเครื่องมือวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ เน่ืองจากมีเน้ือหาใกล้เคียงกัน 
  
วาระที่ 4.4  การเปิดรายวิชาใหม่หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559       
 จํานวน 2 วิชา 

 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา คือ 
2001 181 ดี ไอ วาย 3(3-0-6) และ 2001 182 กราฟิกในชีวิตประจําวัน 3(3-2-5) ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กลุม่วิชาเลือกศึกษาทั่วไป ข.กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ด้านศิลปะ และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

      มติที่ประชุม เลื่อนการพิจารณาเป็นครั้งที่ 4/2561 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 
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วาระที่ 4.5      การปรับปรงุหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรบัปรุงเกณฑ์การสาํเรจ็    
การศึกษา จํานวน 2 หลักสตูร    
คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่ง
เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สขุภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 โดยเพ่ิมเกณฑ์การผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษจํานวน 2 ข้อ   

1. ลงทะเบียนเรียนและสอบผา่นรายในรายวิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
  2. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามแบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ             
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ในระดับ B1 
 4.5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรใหม่  
                                พ.ศ. 2557               
         มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การ
ปรับปรุงเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2557 และส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบก่อนนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 4.5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสําอางและ 
                                ผลติภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
          มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสตูร:                
การปรับปรุงเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเคร่ืองสําอางและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 และส่งใหส้ํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

วาระที่ 4.6  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรงุเกณฑ์การสําเร็จ 
                        การศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร 

 คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุงเกณฑ์ 
การสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ขอให้คณะสํารวจเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาและ
การให้อนุปริญญาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ตาม
หนังสือบันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0529.4/ว.4291 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560) เพ่ือทําให้เกิดความชัดเจน และ
สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ กําหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
 4.6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง                       
พ.ศ. 2559 

         มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การ 
ปรับปรุงเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 และให้จัดทําเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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 4.6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. 2560       

          มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การ 
ปรับปรุงเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 และให้จัดทําเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการก่อนนําเสนอที่ประชุม
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

วาระที่ 4.7  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรงุข้อมูลรายวิชา 
ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ข้อมูลของรายวิชาถูกต้องตรงตามข้อมูลการ
ปรับปรุงในเล่มหลักสูตร และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปรับปรุงกําหนด โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

       มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:  
การปรับปรุงข้อมูลรายวิชาในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ 2) หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดทําเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อน
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 

วาระที่ 4.8  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรงุหน่วยกิตและรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560         
 คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงหน่วยกิตรายวิชา กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เน่ืองจากพบว่ารายละเอียดภายใน มคอ.2 
รายละเอียดของหลักสูตรมีขอ้ผิดพลาด จึงขอแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร ดังน้ี 
 1) ปรับปรุงหน่วยกิตให้มีความสัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในคณะหรือภาควิชาอ่ืนของ
มหาวิทยาลัย ในรายละเอียดหลักสูตร จํานวน 1 รายวิชา 
 2) ปรับปรุงหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ในรายละเอียดหลักสูตร   
จํานวน 2 รายวิชา 
 3) ปรับปรุงหน่วยกิตในแผนการศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 3 รายวิชา และแผนการศึกษาปกติ  
จํานวน 4 รายวิชา 

     4) ปรับปรุงหน่วยกิตในคําอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาแกน จํานวน 1 รายวิชา 
 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
       มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไมก่ระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง
หน่วยกิตรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดทําเอกสาร     
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ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  
  

วาระที่ 4.9  การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรบัปรงุอาจารย์ประจํา 
หลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร  
 1) การปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร   

                        จํานวน 6 หลักสูตร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ    
                                   สาธารณสุข คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    2) การปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จํานวน 1 หลักสูตร  

          สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลป 
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และคณะ 
วิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งน้ี การปรับปรุงน้ีเป็นไป 
ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และมาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   
   4.9.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรบัปรงุ         

พ.ศ. 2555   

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และให้จัดทําเอกสารส่งให้
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  4.9.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรปรัชญาดุษฎี 

บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และให้จัดทําเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

      วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     4.9.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2559 
    มติที่ประชุม  เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสตูร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลกัสูตร             

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และให้จัดทําเอกสารส่งให้                

สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
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   คณะศลิปศาสตร ์
 4.9.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557     
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และให้จัดทําเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

     4.9.5 หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานเิทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสตูร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลกัสูตร 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดทาํเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   

 4.9.6 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่            

พ.ศ. 2558 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสตูร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลกัสูตร                   

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 และให้จัดทาํเอกสารส่ง                   

ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 คณะวิทยาศาสตร ์

 4.9.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. 2560  
    มติที่ประชุม  เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสตูร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลกัสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จดัทําเอกสารส่ง ให้สํานักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

      
วาระที่  5   เรือ่งอ่ืนๆ 
  5.1 กําหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ และให้แก้ไขการประชุมครั้งที่ 4/2561 เป็นวันที่ 18 มิถุนายน 2561 
 

เวลา 17.00 น.  ปิดการประชมุ 
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นักวิชาการศึกษา 

ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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(รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์)  

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


