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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสตูรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561  

วันที่ 12 มกราคม 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 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 
  
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 
รายงานแผนพัฒนาการบรหิารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. 2555 สงักัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ วงศ์สายเช้ือ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ดร.ประชา คําภักดี      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต           
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
 1. ดร.ต๊ิก แสนบุญ      ประธานหลักสูตร 
  
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
เคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์   
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพร แสงเทียน   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. ดร.อิทธิศักด์ิ เภาโพธ์ิ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ดร.ณัฐยา พูนสุวรรณ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช   ประธานหลักสูตร 
        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา เดชะปัญญา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
        3. ดร.อดิศย์สุดา จําเริญสาร     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
              
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา   ประธานหลักสูตร  
2. ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร :  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2559  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ศรีศิร ิ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
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การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการปกครอง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะรัฐศาสตร ์
        1. นายปฐวี โชติอนันต์     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
        2. นางสาวดวงนภา นิธิยานันท์    นักวิชาการศึกษา 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง          
พ.ศ. 2555 สงักัดคณะเภสชัศาสตร ์
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ จันทร์เหลือง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรงุอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร 

         1. นางพัจนภา ธานี     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
         2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์    คณะศิลปศาสตร์ 
          
เริ่มการประชมุเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังน้ี  
 
ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 1.1  รายงานผลการกํากับติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการกํากับ
ติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2560 จํานวนทั้งสิ้น 90 หลกัสูตร ประกอบด้วย  

 1) ระดับปริญญาตรี จํานวน 49 หลักสูตร  
 2) ระดับปริญญาโท จํานวน 29 หลักสูตร  
 3) ระดับปริญญาเอก จํานวน 12 หลักสูตร 

  มีหลักสูตรปรบัปรุงในปีการศึกษา 2559 จาํนวนทั้งสิ้น 57 หลักสูตร ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จาํนวน 50 หลกัสูตร และปิดหลักสูตร จํานวน 
7 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
   
  มติที่ประชุม รับทราบและมขี้อเสนอแนะดังน้ี 
    1. หน้า 7 แก้ไขข้อความ จาก ...หลักสูตรทีจ่ะถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตาม    
เกณฑ์มาตรฐานในปีการศึกษาถัดไป เป็น ...หลักสูตรที่จะถงึรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในปีการศึกษา 2561 
    2. เพ่ิมตาราง จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 8 กันยายน 2560  
 
  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 8 กันยายน 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
  - หน้า 17 บรรทัดที่ 22 – 24 ให้ใส่ตารางการแก้ไขเพ่ือง่ายต่อความเข้าใจ 
 

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

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
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 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
  

 มติที่ประชุม เห็นชอบและมขี้อเสนอแนะ ดังน้ี 
   1. ให้เสนอแนวทางในการดําเนินการเปิดรับนักศึกษา ปี 2561 ดังน้ี วิธีการคัดเลือก
นักศึกษาวิธีการควบคุม กํากับ ติดตามนักศึกษาให้จบตามระยะเวลาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
   2. ปรับแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และให้อธิบาย
ความหมายของสัญลักษณ์ X  
   3. เพ่ิมหัวข้อความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในแผนการศึกษาของนักศึกษา 
   4. เพ่ิมหัวข้อรวมระยะเวลาศึกษาถึงปัจจุบัน ในแผนการศกึษาของนักศึกษา 
   5. เพ่ิมหัวข้อกําหนดระยะเวลาศึกษา ในแผนการศึกษาของนักศึกษา 
   6. ให้รายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2 มีนาคม 2561 
     
ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  4.1 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรสถาปัตยกรรม      
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558  
              1) โอนย้ายรายวิชาให้ตรงตามหมวดวิชา   
                         2) ปรับปรงุอาจารย์ประจําหลักสูตร  
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 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอขอปรบัปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรม      
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 โดยขอโอนย้ายรายวิชาให้ตรงตามหมวดวิชา
ตามระเบียบที่สภาสถาปนิกกําหนด จํานวน 2 รายวิชา และปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร ในการปรับปรุงหลักสูตร
น้ีดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม   
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2558 และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร ก่อนส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
 
  ใบสรปุเรื่อง  
  - หน้า 1 ข้อ 1.2 แก้ไขข้อความ จาก ...ปรับตัวรหัสวิชาวิชาให้ตรงกับหมวดรายวิชา       
เป็น ...ปรับรหัสวิชา 
  สมอ.08 
  - หน้า 1 ข้อ 3.1 แก้ไขข้อความ จาก ...เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558          
เป็น ...เริ่มใช้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 

         
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
  1) ปรับลดรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรอ่ืน ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก จํานวน 1 รายวิชา 
  2) ปรับช่ือรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือกและชีพบังคับ จํานวน 3 รายวิชา 
 3) เพ่ิมช่ือภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์  
และในหมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก จํานวน 2 รายวิชา 
  4) แก้ไขรหัสวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จํานวน 2 รายวิชา 
 5) เพ่ิมรายวิชา ในแผนการศกึษา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก จํานวน 1 รายวิชา   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู ้
ความสามารถพ้ืนฐานในการศึกษาก่อนการดําเนินงานวิจัย และเพ่ือให้ผลงานวิจัยของนักศึกษามีคุณภาพมากย่ิงขึ้น  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
      มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมแีละชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร ส่งใหส้ํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
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                               1. สมอ.08 หน้า 2 แก้ไขข้อความ จาก ...1100 115 คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 (Mathematics for Development of Skills in the 21st century) เป็น ... 1100 115 
คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Mathematics for Development of Skills in the 21st 
Century) และแก้ไขให้ตรงกนัทั้งฉบับ 
   2. สมอ.08 หน้า 12 รายวิชา 1304 432 การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคม ี
(Chemical Engineering Plant Design) ปรับเหตุผลและสาระในการแก้ไขใหม ่ 
   3. สมอ.08 หน้า 15 รายวิชา 1304 485 เทคโนโลยีเมมเบรนสําหรับการบําบัดนํ้า                     
(Membranes Technology for Water Treatment) ในตารางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ใหม่) ให้ตัดออก 

4. สมอ.08 หน้า 16 ตารางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แก้ไขข้อความ จาก 22 หน่วยกิต 
เป็น 21 หน่วยกิต 
 
 4.3 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 1) แก้ไขช่ือรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับและกลุ่มวิชาชีพเลือก จํานวน 5 รายวิชา 
2) เพ่ิมช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์            
   จํานวน 1 รายวิชา 
3) ปรับช่ือรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ จํานวน 1 รายวิชา 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือให้นักศกึษามีความรู้
ความสามารถพ้ืนฐานในการศึกษาก่อนการดําเนินงานวิจัย และเพ่ือให้ผลงานวิจัยของนักศึกษามีคุณภาพมากย่ิงขึ้น       
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่งใหส้ํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี   
  ใบสรปุเรื่อง  
  - หน้า 1 วาระที่ 4.3 แก้ไขขอ้ความ จาก ...สังกัดคณะวิสวกรรมศาสตร์ เป็น ...สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
  สมอ.08 
  1) หน้า 1 ข้อ 3.1 แก้ไขข้อความ จาก ...4.1 แก้ไขช่ือรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา           
เป็น ... 4.1 แก้ไขช่ือรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร จํานวน 5 รายวิชา 
  2) หน้า 2 แก้ไขข้อความ จาก ...1100 115 คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 (Mathematics for Development of Skills in the 21st century) เป็น ... 1100 115 
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คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Mathematics for Development of Skills in the 21st 
Century) และแก้ไขให้ตรงกนัทั้งฉบับ 
  3) หน้า 9 รายวิชา 1303 311 ปรับเหตุผลและสาระในการแก้ไข จาก...ปรับปรุงช่ือ
รายวิชาให้มีความชัดเจนตามคําอธิบายรายวิชา เป็น ...แก้ไขช่ือรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรให้ตรงกันทั้งฉบับ 
  4) หน้า 10 รายวิชา 1303 341 ปรับเหตุผลและสาระในการแก้ไข จาก...ปรับปรุงช่ือ
รายวิชาให้มีความชัดเจนตามคําอธิบายรายวิชา เป็น ...แก้ไขช่ือรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรให้ตรงกันทั้งฉบับ 
 
 4.4 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 1) ปรับปรุงช่ือรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก จํานวน 4 รายวิชา  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ
พ้ืนฐานในการศึกษาก่อนการดําเนินงานวิจัย และเพ่ือให้ผลงานวิจัยของนักศึกษามีคุณภาพมากย่ิงขึ้น โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และใหแ้ก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่งใหส้ํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
  
  4.5 การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

 1) ปรับปรุงรหัสวิชา กฎหมายกับสังคม กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน  
    คณะนิติศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ตรงตามคณะต้นสังกัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อน
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี 
   ใบสรปุเรื่อง 
   - ข้อ 1 เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง แก้ไขข้อความ จาก ...คณะศิลปะศาสตร์ เป็น คณะนิติศาสตร์  
เปลี่ยนรหัสรายวิชา จากเดิม 1443 200 เป็น 2135 103 ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และแผนทีก่ารกระจายความ 
รับผิดชอบหลักสูตร เป็น ...คณะศิลปศาสตร์ เป็น คณะนิติศาสตร์เปลี่ยนรหัสรายวิชา จากเดิม 1443 200 เป็น  
2135 103 และแผนที่การกระจายความรับผิดชอบหลักสตูร 
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  4.6 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559  

 1) ปรับหมวดที่ 1 ข้อ 1 วิชาเอก การปกครอง  
 2) ปรับรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 3) ปรับหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

     คณะรัฐศาสตร ์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 เพ่ือให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแก้ไขหมวดที่ 7 ในเรื่องการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
แบบฟอร์มการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ส่งให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี 
   ใบสรปุเรื่อง 
   - ข้อ 2 แก้ไขขอ้ความ จาก ...ปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหต้รงกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เป็น ...ปรับรายวิชาศึกษาทั่วไปให้ตรงกับหลักสูตรวิชา 
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   สมอ. 08  
   1) หน้า 1 ข้อ 4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข แก้ไขข้อความ จาก ...ปรับหลักสูตรมีความ 
ทันสมัย และมคีวามสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรระดับ 
ปริญญา ตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เป็น ...ปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี และแก้ไขหมวดที่ 7 ในเรื่องการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแบบฟอร์มการประกัน 
คุณภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
   2) หน้า 1 ข้อ 5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข แก้ไขข้อความ จาก ...ข้อ 2. ปรับหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไปใหต้รงกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
เป็น ...ข้อ 2. แก้ไขรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559        
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   3) หน้า 2 ข้อ 6. ตารางเทียบการปรับปรุง แก้ไขข้อความ จาก ... 
1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                3(3-0-6) 
1421 223 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์        3(3-0-6) 
1421 224 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              3(3-0-6)  
เป็น ...   
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1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                3(3-0-6) 
หรือ 
1421 223 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์        3(3-0-6) 
หรือ 
1421 224 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              3(3-0-6) 
   4) หน้า 3 ข้อ ข. กลุ่มพลเมืองโลกและการอยู่ร่วมกัน ปรับเหตุผลและสาระในการปรับปรุง  
จาก ...แก้ไขตามหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เปน็ ...แก้ไขให้ 
สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   5) หน้า 5 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร แก้ไขให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
 4.7 การปรบัปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  
 1) ปรับช่ือรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา 
    คณะนิติศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตร 
บัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพ่ือให้ช่ือรายวิชาภาษาไทยสอดคล้องกับภาษาอังกฤษถูกต้องตามเล่ม มคอ.2 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร ส่งใหส้ํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังน้ี 
   สมอ.08 
   1) ข้อ 4 เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข บรรทดัที่ 1 แก้ไขข้อความ จาก ...ปรับช่ือรายวิชา  
เป็น ...แก้ไขช่ือรายวิชา 
   2) ข้อ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความ จาก ...ปรับช่ือรายวิชา  
เป็น ...แก้ไขช่ือรายวิชา 
 
 4.8 การปรบัปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ประจํา 
หลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร  
 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุง 
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งน้ี การปรับปรุงน้ีเป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
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 สังกัดคณะวิทยาศาสตร ์
 4.8.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ 
 4.8.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2559   
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     สังกัดคณะศลิปศาสตร ์
  4.8.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. 2560   
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 4.8.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้คณะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  
วาระที่  5   เรือ่งอ่ืนๆ 
  5.1 กําหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 มกราคม 2561 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบและเลื่อนกําหนดการประชุมครั้งที่ 2/2561 เป็นวันที่ วันที่ 2 มกราคม 
2561  
 
เวลา 15.00 น.  ปิดการประชมุ 
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.................................................... 
(นายวิชญ์ธวัช คําสุข) 
นักวิชาการศึกษา 

ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


