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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสตูรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2561  

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 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.โพยม วงศ์ภูวรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจรญิใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ป่ินเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 9. ดร.สนธิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
             และเลขานุการ 
 11. นางภูษณิศา นวลสกุล     หัวหน้าสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
              ผู้ช่วยเลขานุการ  
 12. นายวิชญ์ธวัช คําสุข                                     นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการท่ีไม่มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์    ติดราชการ 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 1. นายเอกสิทธ์ิ โพธ์ิชูชาติ     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. นางอรอุมา หล่าบรรเทา     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. นางสาวธรสิรี ศรีจันทร ์     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        5. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
รายชื่อผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
การปรับปรุงรายวิชาหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
        1. แพทย์หญิงปาริชาติ ภิญโญศร ี    วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 
        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง  คณะเภสัชศาสตร์ 
        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย   คณะเภสัชศาสตร์ 
        4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  คณะเภสัชศาสตร์ 
        5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล  คณะเภสัชศาสตร์ 
        6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล  คณะเภสัชศาสตร์ 
        7. ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากุล    คณะเภสัชศาสตร์ 
        8. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์   คณะเภสัชศาสตร์ 
        9. ดร.อุทัย อันพิมพ์      คณะบริหารศาสตร์ 
        10. นายจิรศักด์ิ บางท่าไม้     คณะนิติศาสตร์ 
        11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ศรีศิร ิ   คณะนิติศาสตร์ 
        12. ดร.รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์    คณะศิลปศาสตร์ 
        13. ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจรญิ      คณะวิทยาศาสตร์ 
        14. นางเรไร กาฬบุตร     คณะวิทยาศาสตร์ 
        15. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช     คณะรัฐศาสตร ์
        16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทิวา พ่วงกลัด   คณะรัฐศาสตร ์
        17. นายณรุจน์ วศินปิยมงคล    คณะรัฐศาสตร ์
 
การเปิดรายวิชาใหม่หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จํานวน 1 รายวิชา 
สังกัดคณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 1. นายต๊ิก แสนบุญ      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 2. ดร.พัชริดา ปรีเปรม     อาจารย์ 
 3. นายภูดิศ หอมพิกุล     อาจารย์ 
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การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรงุอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ 
ประจําหลักสตูร จํานวน 13 หลักสูตร  
        1. ดร.รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์    คณะศิลปศาสตร์ 
        2. ดร.คําล่า มุสิกา      คณะศิลปศาสตร์  
        3. นางสาวพัชรี ธานี     คณะศิลปศาสตร์   
        4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา เดชะปัญญา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        5. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        6. นายชาญณรงค์ ภุชงควาริน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพร แสงเทียน    คณะวิศวกรรมศาสตร์  
        8. นางสาวนงคราญ สระโสม    คณะวิทยาศาสตร์ 
        9. นางสาวสุมาลี เงยวิจิตร     คณะบริหารศาสตร์ 
        10. นางสาวนรา หัตถสิน     คณะบริหารศาสตร์ 
        11. นางฉัตรฤดี ศิริลําดวน     คณะบริหารศาสตร์ 
      
เริ่มการประชมุเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามลําดับ ดังน้ี  
 
ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
วาระ 1.1   รายงานผลการดําเนนิงานหลกัสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 
              รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการกํากับติดตาม
หลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังน้ี  

   ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับนักศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 76 หลกัสูตร จําแนกเป็น 
ระดับปริญญาตรี จํานวน 43 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จาํนวน 22 หลกัสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 11 
หลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 จํานวน 20 หลักสูตร จําแนกเป็นปริญญาตรี 8 หลกัสูตร ปริญญาโท 
9 หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จํานวน 56 หลักสูตร จําแนกเป็น
ปริญญาตรี 36 หลักสูตร ปรญิญาโท 12 หลักสูตร และปริญญาเอก 8 หลักสูตร มีผลการดําเนินงานหลักสูตร ดังน้ี  
 1) การปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 จํานวน 50 หลักสูตร จําแนกเป็น ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 33 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 11 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสตูร 
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรและสง่ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหลักสูตรแล้ว 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือที่ ศธ 0506(1)/ว1228 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ส่งคืน
หลักสูตรเพ่ือจัดทําข้อมูลหลกัสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO) มีหลักสูตรที่ สกอ. ยังไมร่ับทราบ จํานวนทั้งสิ้น 55 หลักสูตร และการปรับปรุงย่อย 
(สมอ.08) จํานวน 38 หลักสตูร  
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 2) หลักสูตรทีถ่ึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 หลักสูตรเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 2 หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแล้ว
ทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 2561 และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง 2561 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่6/2561 ในวันที ่30 มิถุนายน 2561 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลหลักสูตรเขา้สู่
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 
 3) หลักสูตรทีถ่ึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในปีการศึกษา 2561 จํานวน 5 หลักสูตร 
จําแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน  1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 

  (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
  (2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 
  (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 
  (4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
  (5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร คาดว่าจะนําหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร

ของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
วาระ 1.2   การจัดทําข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา   
              (CHE Curriculum Online : CHECO) 
              ตามที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561  
มีมติให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนวิธีการรับทราบการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
จากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยยกเลิกการนําส่งเอการหลักสูตรที่สภาอุดมศึกษาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้วมายัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปลี่ยนเป็นให้สถาบันอุดมศึกษานําส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับ          
การอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาอุดมศึกษาผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE Curriculum Online: CHECO)  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือที่ ศธ 0506(1)/ว 1228 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 

ส่งคืนหลักสูตรเพ่ือจัดทําข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 

Curriculum Online : CHECO) โดยมีกําหนดเร่ิมดําเนินการต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีกรอบการ

ดําเนินงาน ดังน้ี  

 1) กรณีหลักสตูรใหม่หรือหลกัสูตรปรับปรุงที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้วและยัง
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ไม่ได้นําส่งเอกสารหลักสูตรมายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาบันทึกข้อมูลผ่านระบบ 

CHECO 

2) กรณีหลักสตูรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและได้นําส่งเอกสารหลักสูตรมายัง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสารการรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHECO ได้โดยตรง 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ สกอ. แจ้งรายช่ือกลับมายังมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ  
1) กรณีที่มีการหลักสูตรปรับปรุงตามระยะเวลาครบรอบการปรับปรุง จํานวน 55 หลักสูตร (ปรญิญาตรี 36 

หลักสูตร ปรญิญาโท 12 หลกัสูตร และปริญญาเอก 7 หลักสูตร)  
2) กรณีปรับปรุงหลักสูตรเลก็น้อย จํานวน 38 หลักสูตร (ปริญญาตรี 27 หลักสูตร ปรญิญาโท 7 หลกัสูตร      

และปริญญาเอก 4 หลักสูตร) 
ซึ่งจํานวนหลักสูตรข้างต้น สกอ. ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดผ่านระบบ 

CHECO เพ่ือบันทึกข้อมูลในการสอบทานหลักสูตรของ สกอ. โดยจะได้รับทราบผลการพิจารณา ภายใน 15 วัน ทําการ 
หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ยืนยันข้อมูลแล้ว โดยสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดทําการเสนอหลักสูตรเพ่ือเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในระบบ CHECO โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การเสนอหลักสูตรใหม่ 
หรือ หลักสูตรปรับปรุงตามรอบ และ 2) การเสนอการปรับปรุงหลักสูตรกรณีปรับปรุงเล็กน้อย ทั้งน้ี สกอ. ขอความ
ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรายงานผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 
การกํากับมาตรฐาน ไปยัง สกอ. ทุกสิ้นปีการศึกษา โดยหลักสูตรใหม่ที่มีผลการประเมินตนเอง “ผ่าน” ตาม
องค์ประกอบท่ี 1 ในแต่ละปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปีการศึกษา จะได้รับการแจ้งรายช่ือหลักสูตรไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.
ศ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาและกําหนดอัตราเงินเดือน หลักสูตรใดที่ “ไม่ผ่าน” ตามองค์ประกอบที่ 1 
การกํากับมาตรฐาน เป็นเวลา 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน สกอ. จะแจ้งยกเลิกการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการกําหนด
อัตราเงินเดือน ไปยัง ก.พ. และ ก.ค.ศ. โดยให้สิทธ์ิความคุ้มครองแก่นักศึกษาที่คงค้างในหลักสูตรน้ัน ๆ 
  มติที่ประชุม รับทราบ และให้ปรับรายละเอียดและขั้นตอนการเสนอหลักสูตรให้เป็นไป
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
  
ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 18 สิงหาคม 2561  
  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2561 วันที ่18 สงิหาคม 2561  
  
ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง   
วาระ 3.1   การปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 มหาวิทยาลัยอุบลราธานี ได้ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง   
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พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2559 และครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559   
     คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 มีมติให้คณะและผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปตรวจสอบแก้ไขคําอธิบายรายวิชาทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับแผนการสอนอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และถูกต้องตามรูปแบบการเขียน
คําอธิบายรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งให้พิจารณายุบรวมรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซ้อนกัน หากไม่ดําเนินการ
แก้ไข        ให้ถูกต้องจะพิจารณาตัดรายวิชาออกจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
แล้วส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ความละเอียดทราบแล้วน้ัน   
 การนี้ สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงรายวิชา         
ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ซึ่งคณะที่รับผิดชอบได้แก้ไขแล้ว ทั้งน้ี โครงสร้าง
หลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง   

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2559 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
  1) หน้า 1 รายวิชา 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 1 จาก ...การเข้าใจบทพูดและข้อเขียนภาษาอังกฤษที่สั้น ๆ เป็น ...การเข้าใจบทพูดและข้อเขียน
ภาษาอังกฤษขนาดสั้น และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทดัที่ 3 จาก ...places and things by using 
non-complex language structures เป็น ...places and things using non-complex language structures  
  2) หน้า 3 รายวิชา 1412 101 ภาษาลาว 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่  
1-2 จาก ...ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวพ้ืนฐานสําหรับผู้ที่เริม่เรียน เป็น ...ภาษาลาว
สําหรับผู้เรียนเริ่มต้น ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนและแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัด   
ที่ 1-2 จาก ...Fundamental Lao;  basic listening, speaking, reading, and writing skills; เปน็ 
...Fundamental Lao:  basic listening, speaking, reading, and writing skills; และปรับใช้กับรายวิชาภาษาอ่ืน
ที่เก่ียวข้องให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
  3) หน้า 3 รายวิชา 1412 102 ภาษาลาว 2 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัด      
ที่ 1-2 จาก ...ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวพ้ืนฐานต่อเน่ือง เป็น ...ภาษาลาวสําหรับผู้เรียน
ระดับพ้ืนฐานต่อเน่ือง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัด   
ที่ 1-2 จาก ...Lower-intermediate Lao;  listening, speaking, reading and writing skills; เปน็ ...Lower-
intermediate Lao:  listening, speaking, reading and writing skills; และปรับใช้กับรายวิชาภาษาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
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  4) หน้า 3 รายวิชา 1412 201 ภาษาลาว 3 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัด     
ที่ 1-2 จาก ...ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวระดับกลาง เป็น ...ภาษาลาวระดับกลาง ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัด ที่ 1-2 จาก 
...Intermediate Lao;  listening, speaking, reading and writing skills; เปน็ ...Intermediate Lao:  listening, 
speaking, reading and writing skills; และปรับใช้กับรายวิชาภาษาอ่ืนที่เก่ียวข้องให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
  5) หน้า 3 รายวิชา 1412 202 ภาษาลาว 4 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่     
1-2 จาก ...ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวระดับกลางต่อเน่ือง เป็น ...ภาษาลาวระดับกลาง
ต่อเน่ืองทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัด ที่ 1-2      
จาก ... Upper-intermediate Lao;  listening, speaking, reading, and writing skills; เป็น ...Upper-
intermediate Lao:  listening, speaking, reading, and writing skills; และปรับใช้กับรายวิชาภาษาอ่ืนที่
เก่ียวข้องให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
  6) หน้า 6 รายวิชา 1413 201 ภาษาเวียดนาม 3 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 3-4 จาก ...การเขียนเรียงความ เป็น ...การเขียนความเรียง และปรับให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกรายวิชา    
  7) หน้า 7 รายวิชา 1414 101 ภาษาเขมร 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ     
บรรทัดที่ 3-4 จาก ... listening and speaking in a wide range of daily life situations; เปน็ ...listening and 
speaking  in common daily life situations; และปรับใช้กับรายวิชาภาษาอ่ืนที่เก่ียวข้องให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
  8) หน้า 7 รายวิชา 1414 201 ภาษาเขมร 3 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทดัที่ 
2-4 จาก ...การจับใจความสาํคัญโดยการฟังและการอ่านจากสื่อรูปแบบต่าง ๆ  การสนทนาจากประเด็นต่าง ๆ      
การเขียนเรียงความ เปน็ ...การจับใจความสําคัญโดยการฟังและการอ่านจากสื่อรูปแบบต่าง ๆ  การสนทนาใน
ประเด็นต่าง ๆ  การเขียนความเรียง 
  9) หน้า 8 รายวิชา 1416 101 ภาษาญี่ปุ่น 1 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทดัที่ 
3-4 จาก ...การฟังและการพูดโดยใช้บทสนทนาในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็น ...การฟังและการพูดจาก 
บทสนทนาในชีวิตประจําวันในสถานการณต่์าง ๆ  
  10) หน้า 9 รายวิชา 1416 201 ภาษาญี่ปุ่น 3 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทดั
ที่ 3-4 จาก ...การจับใจความสําคัญโดยการฟังและ การอ่านจากสื่อรูปแบบต่าง ๆ เปน็ ...การจับใจความสําคัญจาก
การฟังและการอ่านจากสื่อรูปแบบต่าง ๆ 
   11) หน้า 11 รายวิชา 1421 109 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย บรรทัดที่ 1-2 จาก ...การฟังและการพูดในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เปน็ ...การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ 
  12) หน้า 12 รายวิชา 1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 4-5 จาก ...ภาพรวมเรื่องความงามข้ันพ้ืนฐาน เป็น ...ภาพรวมด้านความงามขั้นพ้ืนฐาน และแก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทดั ที่ 2 จาก ...aesthetics in everyday life; เปน็ ...aesthetics in daily life; 
  13) หน้า 12 รายวิชา 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม คําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 1 ใหค้ณะเจ้าของรายวิชาตรวจสอบคําว่า Definition ว่าต้องมี s หรือไม่ 
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  14) หน้า 14 รายวิชา 1441 100 มนุษย์กับสังคม แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
บรรทัดที่ 1-3 จาก ...Introduction to Sociology;  consumerism and globalization;  gender;  law;  civil 
rights and responsibilities;  nationalism;  governance;  Thai society and the world เปน็ ...Introduction 
to sociology;  consumerism and globalization;  gender;  law;  civil rights and responsibilities;  
nationalism;  governance;  Thai and global societies    
  15) หน้า 11 รายวิชา 2100 101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย บรรทัดที่ 1 จาก ...กฎหมายสําหรับการดํารงชีวิตประจําวันสภาพบุคคล เป็น ...กฎหมายในการดํารงชีวิต
ประจําวัน  สภาพบุคคล 
     16) หน้า 16 รายวิชา 2300 111 สันติวิธีในสังคม แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย     
จาก ...ความหมายของสันติวิธี สันติภาพ ความขัดแย้งและไม่สันติจากธรรมชาติและมนุษย์ ทฤษฎีและแนวคิด          
ที่เก่ียวกับความขัดแย้ง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี จริยธรรมในการแก้ไขความขัดแย้ง และวิธีการแก้ปัญหาด้วยสันติ
วิธี เป็น ...ความหมายของสันติวิธี สันติภาพ ข้อพิพาทและความขัดแย้ง  ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวกับความขัดแย้ง      
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีในสังคม  จริยธรรมในการแก้ไขความขัดแย้ง  วิธีการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี และแก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก ...Meaning of peace, non-violence, conflict in natural and human; 
theories and concepts of conflict;  living peacefully in society;  ethic in conflict resolution and 
nonviolent conflict resolution methods เปน็ ...Meaning of peaceful settlement, peace, dispute and 
conflict;  theories and concepts of conflict;  peaceful living in society;  ethics in conflict solution;  
peaceful settlement solution 
   17) หน้า 16 รายวิชา 2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย จาก ...แนวคิดเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ  การบริหารจัดการแบบด้ังเดิม การบริหารจัดการแนวใหม ่       
การบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการอย่างย่ังยืน 
การบริหารรัฐกิจและสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การบริหารที่ล้มเหลวและการบริหารประสบผลสําเร็จ ทั้งจาก
ประเทศไทย ประเทศในอาเซยีน ประเทศในเอเชีย ประเทศในยุโรป และความท้าทายของการบริหารสังคมไทยในยคุ
โลกาภิวัฒน์ เป็น ...แนวคิดเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ  การบริหารจัดการแบบด้ังเดิม  การบริหารจัดการแนวใหม่    
การบริหารจัดการที่ดี  ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหารจัดการอย่าง
ย่ังยืน  การบริหารรัฐกิจและสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  การบริหารที่ล้มเหลวและการบริหารประสบผลสําเรจ็
ทั้งจากประเทศไทย  ประเทศในอาเซียน ประเทศในเอเชีย ประเทศในยุโรป  ความท้าทายของการบริหารภาครัฐใน
สังคมไทยในยคุโลกาภิวัฒน์ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก ...Concept in public administration;  
traditional administration, new administration, good administration, moral administration and 
sufficiency economy, sustainable administration, public administration and Thai society from the 
past to the present, failure and success administration in  Thailand, ASEAN, Asia, Europe  Challenge 
of Thai society administration in globalization era เปน็ ...Concepts in public administration;  
traditional public administration; new public administration;  good governance in public 
administration;  philosophy of sufficiency economy;  sustainable administration;  public 
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administration and Thai society from the past to the present;  failures and successes of public 
administration in Thailand, ASEAN, Asia, Europe;  challenges for public administration within Thai 
society in globalized era  
   18) หน้า 17 รายวิชา 2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย จาก ...การก่อต้ังอาเซียน โครงสร้างของอาเซียน วิถีอาเซียน การพัฒนากลไกความร่วมมือในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ข้อริเริ่มประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม การบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน ผลของประชาคมอาเซียน
ต่อประเทศไทย เปน็ ...การก่อต้ังอาเซียน โครงสร้างของอาเซียน วิถีอาเซียน การพัฒนากลไกความร่วมมือในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ข้อริเริ่มประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม การเข้าเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียน ผลกระทบของ
ประชาคมอาเซียนต่อประเทศไทย และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก ... Formation of Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), structure of the Association;  ASEAN way;  development of 
political, economic, social and cultural cooperative mechanisms;  initiatives on ASEAN community;  
ASEAN Economic Community-AEC, ASEAN Political-Security Community-APSC, ASEAN Socio-Cultural 
Community ASCC Integration to ASEAN Community;  effecting of ASEAN Community on Thailand 
เป็น ...Formation of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), structure of ASEAN;  ASEAN 
Way;  development of mechanisms for political, economic, social and cultural cooperation;  
initiation of ASEAN Community;  ASEAN Economic Community;  ASEAN Political-Security 
Community, ASEAN Socio-Cultural Community; integration to ASEAN Community;  impacts of 
ASEAN Community on Thailand และเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับ ASEAN +3 ASEAN +6 
  19) หน้า 17 รายวิชา 2300 114 พลเมืองศึกษา แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย จาก ...อิสรภาพ
และการพ่ึงพาตนเอง ความเท่าเทียมกันในสังคม  การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง สิทธิมนุษยชน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย เป็น ...ประชาธิปไตยในประเทศไทย
ความหมายของความเป็นพลเมือง  การส่งเสริมอํานาจของพลเมือง  เสรีภาพและความเท่าเทียมในสังคม  ความ
รับผิดชอบต่อสังคม  รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  กิจการและการปกครองภาครัฐ  พรรคการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์  การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกต้ัง  วัฒนธรรมพลเมือง  สทิธิมนุษยชน การเมืองภาค
ประชาชน สังคมแบบพหุนิยม และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก ...Freedom and self-reliance;  
social equality;  recognition of diversity and differences;  human rights;  social responsibility;  
understanding and participating in democracy เปน็ ...Democracy in Thailand;  meaning of 
citizenship;  civic empowerment;  liberty and equality in society;  social responsibility;  constitution 
and political institutions;  public sector and government;  political parties and interest groups;  
political participation and election;  civic culture;  human rights;  people’s politics;  pluralistic 
society และให้เรียงเน้ือหาให้เป็นไปตามความจําเป็น    
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  20) หน้า 18 รายวิชา 1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 1-2 จาก ...สุขภาพและปัญหาสุขภาพในสังคมไทย  การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพ
บุคคล เป็น ...สุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพในสังคมไทย  การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพ และแก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จาก ... Health and health problems in Thai society;  health care and 
health promotion;  exercise;  emotion and emotional management;  sexual risk behavior and 
sexual transmitted diseases, sexual danger and prevention;  important life skills for living;  
behavior of drug consumption in Thai society;  drug consumption in daily life;  food consumption 
for health;  food safety;  heat and body energy;  sciences of happiness in life เป็น ...Health and 
health determinant in Thai society;  health care and health promotion;  exercise;  emotion and 
emotional management;  sexual behavior risk and sexual transmitted diseases, sexual danger and 
prevention;  essential life skills for living;  behavior of drug consumptions in Thai society;  drug 
consumptions in daily life;  food consumptions for health;  food safety;  heat and body energy;  
sciences of happiness in life  
  21) หน้า 18 รายวิชา 1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต แก้ไขคาํอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 2-3 จาก ...physical phenomena and the usage in daily life; เป็น ...physical 
phenomena and its usage in daily life; 
  22) หน้า 19 รายวิชา 1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 3-5 จาก ...สภาวะโลกร้อน  การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ย่ังยืน  บทบาทเยาวชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  จิตอาสาและสํานึกรักษส์ิ่งแวดล้อม เปน็ ...ปรากฏการของโลกกับสิ่งแวดล้อม โลกร้อน ภัยแล้ง 
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ย่ังยืน  บทบาทเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม และแก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทดัที่ 3-6 จาก ...pollutants and hazardous waste in daily life;  climate change;  
environmental management and sustainable development;  roles of youth in environmental 
management, public volunteer and environmental awareness เปน็ ...pollutants and toxic 
substances in daily life;  global warming;  environmental management and sustainable 
development;  roles of youth in environmental management 
   23) หน้า 19 รายวิชา 1439 100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 5 จาก ...fundamental knowledge, rules, regulations, and exercise etiquette      
เป็น ...fundamental knowledge, rules, and exercise etiquette   
  24) หน้า 20 รายวิชา 1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 2-3 จาก ...การประยุกต์ใช้สารสนเทศทีม่ีประโยชน์กับชีวิต
และสังคม เปน็ ...การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 3-6     
จาก ...Concepts and trends of data and information;  information management process;  
information applications benefiting life and society; เปน็ ...Concepts and trends of data and 



11 

 
information technology;  information technology management process;  information technology 
applications life and society; 
  25) หน้า 20 รายวิชา 1700 104 การเป็นผู้ประกอบการ แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 5 จาก ...sufficiency base business operation เปน็ ...sufficiency based business 
operation 
  26) หน้า 21 รายวิชา 1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 2-3 จาก ...นโยบายรัฐบาลและเศรษฐกิจพอเพียง เป็น ...นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจพอเพียง และแก้ไข
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที ่3-4 จาก ...government policy and sufficiency economy; เป็น               
...government policy for sufficiency economy; 
  27) หน้า 22 รายวิชา 1432 102 วัฒนธรรมอีสาน แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ        
จาก ...Isan Culture เป็น ...I-san Culture 
  28) หน้า 23 รายวิชา 1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจําวัน แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทดัที่ 5-6 จาก ...strengthening small and micro community enterprise เป็น               
...strengthening small community enterprise 
  29) หน้า 23 รายวิชา 1441 104 ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจําวัน แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย บรรทัดที ่1 จาก ...ทฤษฎีที่สําคัญทางประชากรศาสตร์ เปน็ ...ทฤษฎีพ้ืนฐานที่สาํคัญทาง
ประชากรศาสตร์ และแก้ไขคาํอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที ่1 จาก ...Important demographic theories;  
เป็น ...Fundamental demographic theories; 
  30) หน้า 24 รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ตรงกับคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
  31) หน้า 25 รายวิชา 1446 101 ศิลปะการดําเนินชีวิต แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 1 จาก ...การสํารวจตัวเอง เปน็ ...การสํารวจตนเอง 
  32) หน้า 26 รายวิชา 1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 2-3 จาก ...characteristics of a good tourist;  characteristics of a good host;  เปน็            
...characteristics of good tourist;  characteristics of good host; 
  33) หน้า 26 รายวิชา 1449 101 การจัดการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน แก้ไขคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทดัที่ 2-3 จาก ...Roles and importance of tourism management;  impacts;  
trend of tourism management in ASEAN  เป็น ...Roles importance of tourism management;  impacts;  
trend of tourism management in ASEAN และตรวจสอบคําว่า trend ว่าเติม s หรือไม่ 
  34) หน้า 27 รายวิชา 1507 100 สังคมกับสุขภาพ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 1 จาก ...โครงสร้างและสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมอืงที่ส่งผลต่อสถานะสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ เปน็ ...โครงสร้างและสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม 
การเมืองที่ส่งผลต่อสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ และตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที ่1
คําว่า Scio- ว่าเขียนถูกต้องหรือไม่ 
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  35) หน้า 28 รายวิชา 1100 115 คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 1 จาก ...วิวัฒนาการ บทบาทของคณิตศาสตร์ และทกัษะชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 เปน็ ...วิวัฒนาการ บทบาทของคณิตศาสตร์ ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 และแก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 2-3 จาก ...Evolutions, Roles of mathematics; เป็น ...Evolutions, roles of 
mathematics; 
  36) หน้า 28 รายวิชา 1100 128 การจัดการเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน แก้ไขช่ือ
รายวิชาภาษาไทย เป็น ...1100 128 เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทดัที่ 
1 จาก ...ทฤษฎีพ้ืนฐานทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า เป็น ...หลักการพ้ืนฐานทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า 
    37) หน้า 28-29 รายวิชา 1100 133 รังสีในชีวิตประจําวัน แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ   
จาก ... Radiation in Everyday Life เป็น ...Radiation in Daily Life และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
บรรทัดที่ 1 จาก ...การประยุกต์ใช้รังสีในงานด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตรและการผลิตพลงังาน  การ
ประยุกต์ใช้รังสีในงานด้านต่างๆ การป้องกันอันตรายจากรังสีจากอุบัติเหตุทางรังสี เปน็ ...การประยุกต์ใช้รังสีในงาน
ด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตรและการผลิตพลังงาน  การป้องกันอันตรายจากรังสีจากอุบัติเหตุทางรังสี    
และให้เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ไมโครเวฟ โทรศัพท์มือถือ และ innovation และแก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 1 จาก ...environmental radiation; เปน็ ...radiation in environmental;   
   38) หน้า 29 รายวิชา 1100 135 ดาราศาสตร์ในชีวิตประจําวัน แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย บรรทัดที่ 1 จาก ...การบอกตําแหน่งดาว เปน็ ...ตําแหน่งดาว 
        39) หน้า 30 รายวิชา 1100 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย บรรทัดที่ 3 จาก ...วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เปน็ ...วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ 
และแก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 1 จาก ...computer and technology on daily life; เปน็ 
...computer and technology in daily life; และเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับ EPS และ Hitech 
  40) หน้า 30 รายวิชา 1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที่ 5 จาก ...การสูญพันธ์ุ  การกลายพันธ์ุ เป็น ...การสูญพันธ์ุ 
และการกลายพันธ์ุ 
  41) หน้า 32 รายวิชา 1439 104 การดูแลสมรรถภาพทางกาย แก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 1 จาก ...Definition เปน็ ...Definitions 
  42) หน้า 32 รายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เป็น ...Age – appropriated Health Care และเพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับศาสตร์การชะลอวัย  
  43) หน้า 36 รายวิชา 1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ให้เพ่ิมเน้ือหาเก่ียวกับ 
Ecommerce และ Money  
  44) หน้า 36 รายวิชา 1701 102 การจัดการชีวิต แก้ไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
บรรทัดที่ 3 จาก ...religious for life management; เปน็ ...life management through religious;  
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วาระที่ 3.2   การเปิดหลักสตูรรายวิชาใหม่หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 จํานวน 1 รายวิชา 
 ตามท่ีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ขอเปิดรายวิชาใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 และที่ประชุมมีมติให้ทบทวนช่ือรายวิชา รายวิชา 2001 181 ดี ไอ วาย (Do It 
by Yourself)หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ความละเอียดทราบแล้วน้ัน 

     การน้ี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา คือ 2001 181 การ
ออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design) 3(3-0-6) ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ข.กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการ
เศษวัสดุเหลือใช้และออกแบบ โดยใช้ทักษะทางศิลปะอย่างมีระบบและสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
           มติทีป่ระชุม เห็นชอบการเปิดรายวิชา รายวิชา 2001 181 การออกแบบจากเศษวัสดุ 
(Scrap Design) 3(3-0-6) และบรรจุรายวิชาไว้ในหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะบรรจุในเล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี    
  หมวดที่ 2 

1) หน้า 2 ข้อ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ข้อ 1.1 แก้ไขขอ้ความ จาก ...เพ่ือให้นักศึกษา     
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และรู้จักกาลเทศะ เป็น ...มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวินัย และรูจ้ักกาลเทศะ 

2) หน้า 2 ข้อ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ข้อ 1.2 แก้ไขขอ้ความ จาก ...เพ่ือให้นักศึกษา      
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาพรวมของปัญหาขยะและการจัดการวัสดุอย่างสร้างสรรค์ เป็น ...มีความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับภาพรวมของปัญหาขยะและการจัดการวัสดุอย่างสร้างสรรค์  

3) หน้า 2 ข้อ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ข้อ 1.3 แก้ไขขอ้ความ จาก ...เพ่ือให้นักศึกษา      
มีความรู้และเข้าใจวิธีการพัฒนาวัสดุและออกแบบจากวัสดุเหลือใช้อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ เปน็ ...มีความรู้และ 
เข้าใจวิธีการพัฒนาวัสดุและออกแบบจากวัสดุเหลือใช้อย่างมีระบบและสร้างสรรค์ 

4) หน้า 2 ข้อ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา ข้อ 1.4 แก้ไขขอ้ความ จาก ...เพ่ือให้นักศึกษา      
ฝึกหัดค้นคว้า ออกแบบ บริหารจัดการ พัฒนาผลงานจากเศษวัสดุ เป็น ...ฝึกหัดค้นคว้า ออกแบบ บริหารจัดการ  
พัฒนาผลงานจากเศษวัสดุ   
  หมวดที่ 3  

  - หน้า 2 ข้อ 1. คําอธิบายรายวิชา แก้ไขข้อความ จาก ...ปัญหาขยะ เศษวัสดุเหลือใช้      
การจัดการวัสดุอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาประยุกต์ใช้และออกแบบจากเศษวัสดุ การประยุกต์ใช้วัสดุ การสร้างสรรค์
ผลงานจากเศษวัสดุประเภท กระดาษ พลาสติก ผ้า เปน็ ...เศษวัสดุเหลือใช้ การจัดการเศษวัสดุอย่างสร้างสรรค์     
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การพัฒนาประยุกต์ใช้และออกแบบจากเศษวัสดุ การประยุกต์ใช้วัสดุ การสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุประเภท  
กระดาษ พลาสติก ผ้า  
  หมวดที่ 5 

  1) หน้า 7 ข้อ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ สปัดาห์ที่ 1 สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้ แก้ไข
ข้อความ จาก ...ปัญหาขยะ เป็น ...เศษวัสดุเหลือใช้ 

    2) หน้า 7 ข้อ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ สปัดาห์ที่ 2 สาระ/เน้ือหาการเรียนรู้ แก้ไขข้อความ  
จาก ...เศษวัสดุ เป็น ...เศษวัสดุเหลือใช้  

    3) หน้า 7 – 11 ให้เน้นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย Project Based Learning 

   หมวดที่ 6 
     - หน้า 12 ข้อ 1. ตําราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน ข้อ 2. เอกสารและข้อมูล
สําคัญที่นักศึกษาจําเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม และข้อ 3. เอกสารและข้อมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม ให้ปรับ
การอ้างอิง โดยรายช่ือของหนังสือต้องไม่ซ้ํากัน และเพ่ิมช่องทางการค้นคว้าจาก YouTube และ Website              
ที่เก่ียวข้อง   
    
ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา      
วาระที่ 4.1  การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรบัปรงุอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 13 หลักสตูร  
                       คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุง
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งน้ี การปรับปรุงน้ีเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวน 13 หลักสูตรดังน้ี  

     สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
     1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
     2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
                        3. หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  

       พ.ศ. 2560 
   สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   4. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง  
      พ.ศ. 2560  
   5. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. 2560  
   6. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. 2560  
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   7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
   สังกัดคณะวิทยาศาสตร ์
   8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   สังกัดคณะบริหารศาสตร ์ 
   9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
   10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสตูร 
        ภาษาอังกฤษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   11. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง  
        พ.ศ. 2560 

         13. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ทั้ งน้ี โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม            

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558        
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏว่าไม่มีการเปล่ียนแปลง 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
 
  สังกัดคณะศลิปศาสตร์   
   4.1.1 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

  มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และให้จัดทาํเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

 

 4.1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดทําเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 

 4.1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560  
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดทําเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อน
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  4.1.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชวีภาพ หลักสตูร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

และชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

หลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภา 

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี 

 - สมอ.08 หน้า 3 ลําดับที ่5 ปรับเหตุผลและสาระในการปรับปรุงใหม่ 

  

 4.1.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรบัปรุง  

พ.ศ. 2560   
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดทําเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบ 

ก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

 
 4.1.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสตูรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 
    มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:  การปรับปรุง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ 
ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี    
 1) สมอ.08 หน้า 3 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง) ลําดับที่ 4 ตัดรายช่ือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ และปรับเหตุผลและสาระในการปรับปรุงใหม่ 
 2) สมอ.08 หน้า 11 ปรับการเขียนอ้างอิงให้ถูกต้องตามตามแบบ Vancouver 
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 4.1.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง        

พ.ศ. 2560 
    มติที่ประชมุ: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี  

 - สมอ.08 หน้า 11 ปรับการเขียนอ้างอิงให้ถูกต้องตามตามแบบ Vancouver  
 
 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

4.1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560              
มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ส่งให้
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี  

 - สมอ.08 ปรบัการเขียนอ้างอิงให้ถูกต้องตามตามแบบ Vancouver   
            
 สังกัดคณะบรหิารศาสตร ์

4.1.9 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561              
มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร:  การปรับปรุง 

อาจารย์ประจําหลักสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 และให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ส่งใหส้าํนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 - ปรับเหตุผลและสาระในการปรับปรุงใหม่  
      

 4.1.10 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร 
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560               

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 
อาจารย์ประจําหลักสูตร หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ               
    - ปรับเหตุผลและสาระในการปรับปรุงใหม่ 
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  4.1.11 หลักสูตรบญัชีบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560              
  มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสตูร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงอาจารย์ 

ประจําหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้จัดทําเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

 
  4.1.12 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 
  มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสตูร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 

อาจารย์ประจําหลักสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ       
    - ปรับเหตุผลและสาระในการปรับปรุงใหม่ 
 

  4.1.13 หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสตูร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 

อาจารย์ประจําหลักสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 และใหแ้ก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ       

  - ปรับเหตุผลและสาระในการปรับปรุงใหม่ 
 

วาระที่ 4.2  การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับแผนการรับนักศกึษา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรบัปรุงแก้ไขหลกัสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมแีละชีวภาพหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 และอยู่ระหว่างรอรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เน่ืองจากหลักสูตรได้รับการตรวจประเมินเพ่ือขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เมื่อวันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะอนุกรรมการการ
รับรองปริญญาฯ มีข้อเสนอแนะให้หลกัสูตรปรับลดจํานวนนักศึกษาในแผนการรับเข้าใน มคอ.2 รายละเอียดของ
หลักสูตร เพ่ือให้มีสัดส่วนจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เกิน 1:20 ตามระเบียบสภาวิศวกร พ.ศ. 2558 การน้ี จึงขอ
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร ดังน้ี 
 1) ปรับแผนการรับนักศึกษา จากเดิม 80 คนต่อปี ปรับเป็น 40 คนต่อปี 

 2) ปรับแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศกึษา 
 ทั้งน้ี ได้ผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 เมือ่วันที่ 28 

มิถุนายน 2561 มติที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ 
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 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับ 

แผนการรับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 และให้จดัทําเอกสารส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

วาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ 
  5.1 กําหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 
  มติที่ประชุม  รับทราบกําหนดการประชุม ครั้งที่ 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  


