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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสตูรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561  

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ณ ห้องประชมุพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง 1 ชั้น 6  

อาคารสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร  
และห้องประชุมวารินชาํราบ ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

----------------------------------------- 
 
กรรมการท่ีมาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข   อธิการบดี   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจรญิใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์   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 นายแพทย์สุธรรม ป่ินเจริญ  ติดราชการ 
  

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

รายชื่อผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการบริหารหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ วงศ์สายเช้ือ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ดร.ประชา คําภักดี      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.นางสาวไพรวัลย์ กองสิน     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

 

การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
สังกัดคณะบรหิารศาสตร ์
        1. รองศาสตราจารย์ ดร.มันทนา สามารถ   คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
        2. นายอุทัย อันพิมพ์     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใจแก้ว แถมเงิน   ประธานหลักสูตร 
        4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร นครชัยกุล   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        5. นายชวพจน์ ศุภสาร     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        6. นางสาวเจียระไน ไชยกาล เจิ้ง    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การแก้ไขรหัสวิชาดนตรกัีบชีวิตในหลกัสูตร         
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเทีย่ว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะศลิปศาสตร์  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ คําคง    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  
 

การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรงุอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 10 หลกัสูตร 

         1. ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจรญิ     คณะวิทยาศาสตร์ 
         2. นายอุทัย อันพิมพ์      บริหารศาสตร์ 
          

การปิดหลักสตูร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2557 
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ คําคง    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
เริ่มการประชมุเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังน้ี  
 

ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 1.1  รายงานผลการกําเนินงานหลักสูตร ประจําปี 2560  

 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการกํากับ
ติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังน้ี  
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ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ จํานวนทั้งสิ้น 89 หลักสูตร จาํแนก
เป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน 48 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 29 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 12 
หลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 ไปแล้ว จํานวน 50 หลักสูตร มีหลกัสูตรที ่
สกอ. ยังไม่รับทราบ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558-2559 รวมจํานวนทั้งสิ้น 59 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2560 มีจํานวน 2 หลักสูตรมีผลการดําเนินงานหลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรปรับปรุงผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและจัดส่งให ้สกอ. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอ 
สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร จํานวน 50 หลกัสูตร จําแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน 33 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท จํานวน 11 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร  

2. หลักสูตรที่ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 – 2561 มีจํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. หลักสูตรที่ปิด จํานวน 8 หลกัสูตร จําแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 
จํานวน 6 หลกัสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร  

4. หลักสูตรที่จะถงึรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในปีการศึกษา 2560 (ต้องปรับปรุงให้แลว้เสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2561) จํานวน 2 หลักสูตรเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง 2 หลักสูตร และในปีการศึกษา 
2561 จํานวน 7 หลักสูตร จําแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จาํนวน  2 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จาํนวน 5 
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
   

  มติที่ประชุม รับทราบและมขี้อเสนอแนะดังน้ี 
    1. หน้า 4 ข้อ 3 แก้ไขข้อความ จาก ...ผลการดําเนินงาน เป็น ...เหตุผล
ของการปิดหลักสูตรและผลการดําเนินงาน 
    2. ให้ดําเนินการติดตามหลักสูตรกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    

ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม 2561  
 
  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 8 กันยายน 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
  1. หน้า 10 บรรทัดที่ 21 แก้ไขข้อความจาก ...9 มกราคม 2561 เปน็ 9 มีนาคม 2561  
  2. หน้า 10 บรรทัดที่ 23 แก้ไขข้อความจาก ...วันที่ 2 มกราคม 2561 เปน็ 2 มีนาคม 2561 
   
 

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

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
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วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558         
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในคราวการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2560 มีมติใหค้ณะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตร แผนการปฏิบัติงานของนักศึกษา และรายงาน
ความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที ่12 มกราคม พ.ศ. 2561 และ
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
   

 มติที่ประชุม เห็นชอบและมขี้อเสนอแนะ ดังน้ี 
    1. ให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เปิดรับนักศึกษา ปี 2561 โดยนําแนวทางในการดําเนินการเปิดรับนักศึกษา ประจําปี 2561 ที่เสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรเป็นแนวทางในการรับนักศึกษา  
    2. เพ่ิมเติมรายละเอียดให้ชัดเจนของระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใน
หลักสูตร ในการเปิดรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
    3. เพ่ิมเติมรายละเอียดให้ชัดเจนของแผนการศึกษาปริญญาเอกภาพรวม ข้อ 12 ปัญหาที่พบ ข้อ 
13 อ่ืนๆ 
 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  4.1 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. 2561 สงักัดคณะบริหารศาสตร ์     
             คณะบริหารศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม  
  

 มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบการปรับปรุงหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ก่อน
นําเสนอในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
 

  หมวดที่ 1  
     1) หน้า 3 ขอ้ 1 ให้สลับลําดับของระดับปริญญาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใจแก้ว แถมเงิน 
ให้ตรงตามปีที่จบการศึกษา  
  2) หน้า 4 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้เพ่ิมแผน IOT ของ
บัณฑิตพันธ์ใหม่ 
  3) หน้า 6 ข้อที่ 13. ความสมัพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของ
มหาวิทยาลัย ให้สรุปเป็นข้อมลูสั้น ๆ 
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   หมวดที่ 2  
  1) หน้า 11 ขอ้ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร เพ่ิมข้อความ จาก การจัดการธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม ่
  2) หน้า 11 ขอ้ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 1.3.4  แก้ไขข้อความ จาก ...มี
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็น ...มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต 
  3) หน้า 11 ขอ้ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ิมข้อ1.3.6 การจัดการธุรกิจค้าปลีก   
และทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4) หน้า 11 ขอ้ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้พิจารณาเพ่ิม บริหารจัดการธุรกิจร้านค้า
ปลีก การใช้เทคโนโลยีการตลาดและการสือ่สาร 
     5) หน้า 12 ข้อ 1.5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น บรรทัดที่ 
22 แก้ไขข้อความ จาก ...ด้านการตลาดในยุคดิจิทัล การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่เป็น ...ด้านการตลาดและการ
จัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหมใ่นยุคดิจิทัล 
     6) หน้า 4 ขอ้ 2.1.5 แผนการสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา ข้อย่อย 2.2 แก้ไข
ข้อความ จาก ...จัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็น ...จัดทําแผนการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   7) หน้า 4 ข้อ 2.1.5 แผนการสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 2.3 ตัวบ่งช้ี/
หลักฐาน แก้ไขข้อความ จาก ... 1) โครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเข้าใจในการใช้ชีวิตและการเรียน ไม่น้อยกว่า 
     

  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 15 ขอ้ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ให้รวมกัน
เป็น 200 คน/ปี 

   2) หน้า 17 ขอ้ 2.6.3 ความคุ้มทุนของหลกัสูตร ตัดตาราง จํานวนนักศึกษาคุ้มทุน (คน)  
สะสม 4 ปี 
  3) หน้า 18 โครงสร้างหลักสตูร ควรแยกสาขาวิชาเอกออกเป็น 2 วิชาเอก  
  4) หน้า 23 รายวิชา 1702 101 การคิดเชิงออกแบบทางธุรกิจ แก้ไขช่ือภาษาอังกฤษ จาก 
...(Business Design Thinking) เป็น ...(Business Design in Thinking)  
  5) หน้า 25 ข้อ 2.4 กลุม่วิชาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ให้เพ่ิมรายวิชา project 3 หน่วยกิต 
  6) หน้า 54 รายวิชา 1503 102 สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความงาม ให้ตรวจสอบการเขียน
คําอธิบายรายวิชา 
  7) หน้า 59 ขอ้ รายวิชา 1702 212 พฤติกรรมผู้บริโภค แก้ไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
จาก ...1701 210 หลักการตลาด เป็น ...1702 210 หลักการตลาด 
  8) หน้า 60 ขอ้ รายวิชา 1702 220 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินคา้ แก้ไขรายวิชาที่
ต้องเรียนมาก่อน จาก ...1701 210 หลักการตลาด เป็น ...1702 210 หลักการตลาด 
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  9) หน้า 60 ขอ้ รายวิชา 1702 230 การจัดการราคาและช่องทางการจัดจําหน่าย แก้ไขช่ือ
ภาษาอังกฤษ จาก ...Price and Marketing Channels Management เป็น ...Price and Marketing Channel 
Management 
  10) หน้า 60 ขอ้ รายวิชา 1702 230 การจัดการราคาและช่องทางการจัดจําหน่าย แก้ไข
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน จาก ...1701 210 หลักการตลาด เป็น ...1702 210 หลักการตลาด 
  11) หน้า 60 ขอ้ รายวิชา 1702 230 การจัดการราคาและช่องทางการจัดจําหน่าย เพ่ิม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ของคําว่า ระบบการจัดจําหน่าย  
  12) หน้า 61 รายวิชา 1702 242 การนําเสนออย่างมืออาชีพ เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก ...หลักการเพ่ือการสื่อสารที่ดีและทักษะการนําเสนอทางธุรกิจ เป็น ...หลักการเพ่ือ
การสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและทักษะการนําเสนอทางธุรกิจ และแก้ไขคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
  13) หน้า 62 รายวิชา 1702 345 การตลาดเชิงเน้ือหา ปรับการเขียนคําอธิบายรายวิชา  
ให้สอดคล้องกับเน้ือหาที่สอน 
  14) หน้า 62 รายวิชา 1702 351 การตลาดระหว่างประเทศ เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับกฎหมาย
ธุรกิจระหว่างประเทศในคําอธิบายรายวิชา 
     15) หน้า 69 ข้อ 2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2.4.1 แผนฝึกงานด้านการตลาด       
ให้เพ่ิมจํานวนรายวิชาและจํานวนหน่วยกิต   
  16) หน้า 69 รายวิชา 1702 171 ฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 ให้เพ่ิมจํานวน
หน่วยกิต และตัดข้อความ ...ซึ่งครอบคลุม ในคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  17) หน้า 70 ขอ้ รายวิชา 1702 172 ฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 ให้เพ่ิม
จํานวนหน่วยกิต และตัดข้อความ ...ซึ่งครอบคลุม ในคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  18) หน้า 70 ขอ้ รายวิชา 1702 271 ฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3 ให้เพ่ิม
จํานวนหน่วยกิต และตัดข้อความ ...ซึ่งครอบคลุม ในคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  19) หน้า 70 ขอ้ รายวิชา 1702 272 ฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4 ให้เพ่ิม
จํานวนหน่วยกิต และตัดข้อความ ...ซึ่งครอบคลุม ในคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  20) หน้า 71 ขอ้ รายวิชา 1702 371 ฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5 ให้เพ่ิม
จํานวนหน่วยกิต และตัดข้อความ ...ซึ่งครอบคลุม ในคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  21) หน้า 71 ขอ้ รายวิชา 1702 372 ฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6 ให้เพ่ิม
จํานวนหน่วยกิต และตัดข้อความ ...ประกอบด้วย ในคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  22) หน้า 72 ขอ้ รายวิชา 1702 471 ฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 7 ให้เพ่ิม
จํานวนหน่วยกิต และตัดข้อความ ...ประกอบด้วย ในคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     23) หน้า 72 ข้อ รายวิชา 1702 472 ฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 8 ใหตั้ด
ข้อความ ...ซึ่งครอบคลุม ในคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    24) หน้า 88 ข้อ 3.2.3 อาจารย์พิเศษ ให้เพ่ิมรายช่ืออาจารย์พิเศษ 
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    25) หน้า 65 องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การฝึกประสบการณ์)    
ให้แยก Outcome ระหว่าง แผนฝึกงานด้านการตลาดและแผนฝกึงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก       
    

  หมวดที่ 4 
    1) หน้า 105-106 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาชีพเลอืกและกลุม่ฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ปรับการใช้จุดขาวจดุดํา  
     

  หมวดที่ 5 
  1) หน้า 107 ขอ้ 2. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษา แก้ไข
ข้อความ เป็น ... 2. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     2) หน้า 108 ข้อ 3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แก้ไขหัวข้อ จาก           
...1-6 เป็น ...3.1-3.6 
 

  หมวดที่ 6 
  1) หน้า 109 ขอ้ 2.1.7 ทักษะแบบ Outcome Based Learning (OBL) แก้ไขข้อความ 
เป็น ... 2.1.7 ทักษะทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Learning (OBL) 
     2) หน้า 109 ข้อ 2.2.4 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์กรความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ แก้ไขข้อความ เป็น 2.2.4 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์
ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 

  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 110 ขอ้ 1.1 การกํากับมาตรฐาน แก้ไขข้อความ จาก ...มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่น้อย
กว่า 5 คน 
  2) หน้า 110 ขอ้ 1.2 บัณฑิต แก้ไขข้อความ จาก ...คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ
ติดตามและสนับสนุน เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกํากับติดตามและสนับสนุน 
     3) หน้า 110 ข้อ 1.3 นักศึกษา แก้ไขข้อความ จาก ...คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดให้มีระบบกลไกในการรับและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรกําหนดให้มีระบบกลไกในการรับและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา  
  4) หน้า 111 ขอ้ 1.4 อาจารย์ แก้ไขข้อความ จาก ...คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดให้มีระบบและกลไก เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกําหนดให้มีระบบและกลไก 
       5) หน้า 111 ข้อ 1.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน แก้ไขข้อความ จาก 
...คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนสาระของรายวิชาในหลักสูตร เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนสาระของรายวิชาในหลักสูตร 
     6) หน้า 111 ข้อ 1.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขข้อความ จาก ...คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาและทบทวนความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาและทบทวนความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
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     7) หน้า 111 ข้อ 2.1 การบริหารงบประมาณ แก้ไขข้อความ จาก ...คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีการบริหารงบประมาณต่าง ๆ ดังน้ี เป็น ...คณะบริหารศาสตร์มีการบริหารงบประมาณต่าง ๆ ดังน้ี 
     8) หน้า 115 ข้อ 2.2.3 ความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผา่นฐานข้อมูล       
ให้ตัดข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     9) หน้า 116 ข้อ 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร แก้ไขข้อความ จาก ...
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรสําหรับการเรียนรู้ และการให้บริการแก่
นักศึกษา เป็น ...คณะบริหารศาสตร์ดําเนินการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรสําหรับการเรียนรู้ และการ
ให้บริการแก่นักศึกษา 
    10) หน้า 117 ข้อ 3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ แก้ไขข้อความ จาก ...คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาหัวข้อที่ทันสมัยและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะและมี
ประสบการณ์มาบรรยาย เป็น ...หลักสูตรร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ร่วมกันพิจารณาหัวข้อที่ทันสมัยและเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะและมีประสบการณ์มาบรรยาย 
    11) หน้า 118 ข้อ 5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา แก้ไขข้อความ 
จาก ...คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนเพ่ือให้คําปรึกษาเก่ียวกับแผนการ
เรียน เป็น ...คณะบริหารศาสตร์แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนเพ่ือให้คําปรึกษาเกี่ยวกับแผนการเรียน 
    12) หน้า 119 ข้อ 7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อย่อย      
1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา ให้ระบุต้ังแต่ปี
ที่ 1        
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การแก้ไขรหัสวิชาดนตรีกับ 
ชีวิตในหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร การแก้ไขรหัสวิชา 
ดนตรีกับชีวิตในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ให้ข้อมลู 
ของรายวิชาถูกต้องตามเล่มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 259 จากรหัสวิชา 1491 100 เป็น  
1435 100 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

      มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การ 
แก้ไขรหัสวิชาดนตรีกับชีวิตในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559    
และใหค้ณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ใหส้ํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

  4.3 การปรบัปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจํา 
หลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร จํานวน 10 หลักสูตร  
 คณะวิทยาศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือ 
สัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งน้ี การปรับปรุงน้ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญา 
ตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 



9 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 สังกัดคณะวิทยาศาสตร ์
      4.8.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 4.8.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2558   
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      คณะบริหารศาสตร ์
     4.8.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

   มติที่ประชมุ  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

     4.8.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556    
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     4.8.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558    
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     4.8.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรบัปรุง          
พ.ศ. 2560 

   มติที่ประชมุ  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     4.8.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. 2560  

   มติที่ประชมุ  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     4.8.8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     4.8.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

   มติที่ประชมุ  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     4.8.10 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้ตัด ดร.อุทัย อันพิมพ์ และดร.พีชญาดา พ้ืนผา และให้คณะส่ง
เอกสารฉบับสมบูรณ์ใหส้ํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

 4.4 การปิดหลักสูตร : หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตร 
ใหม่ พ.ศ. 2557 
  คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตร 
ใหม่ พ.ศ. 2557 เน่ืองจากในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 คน      
ทําให้มีจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

      มติที่ประชุม เห็นชอบการปิดหลักสูตร หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และให้ส่งให้สํานักงาน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

วาระที่  5   เรือ่งอ่ืนๆ 
  5.1 กําหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ การประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
 

เวลา 15.00 น.  ปิดการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


