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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ครั้งที ่ 5/2554  วันที่ 9-10 กันยายน  2554  เวลา 09.30-17.00 น. 

ณ  ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ห้อง 1  ชั้น 6  
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 

********************* 
กรรมการที่มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานที่ประชุม 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ อรุณี  วิริยะจิตรา    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
7. นายสนธิ  คชวัฒน์      ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข   อธิการบดี  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ    คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  ซาฮีร์    คณบดีคณะศิลปศาสตร์  กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์     นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ   ติดราชการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร   ติดราชการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทจิรา เอ่ียมมยุรา   ติดราชการ 

 4. นางภูษณิศา  นวลสกุล      ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
2. ดร.สุกัญญา  คลังสินศิริกุล  คณะเกษตรศาสตร์ 

ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พยุหะ คณะเกษตรศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 
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 4. ดร.สุรีรัตน์   อารีรักษ์สกุลก้องโลก คณะวิทยาศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 5. นายศราวุธ   แสนการุณ  คณะวิทยาศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 6. นายไพรินทร์  สุวรรณศรี  คณะวิทยาศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยสฤษณ์  อเนกสุข คณะศิลปศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม 

และการจัดการการท่องเที่ยว 
 8. ดร.สมศรี   ชัยวณิชยา   คณะศิลปศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
      และหลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร์ 
 9. นางสาวจิรายุ  สินศิร ิ   คณะศิลปศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ 

การสื่อสาร และหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์  เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน  มณีนิล คณะศิลปศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา 
 12. นางสาววกุล   ธีรวงศกร  คณะศิลปศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการ 

สื่อสาร และหลักสูตรวิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร 
 13. นายสัมพันธ์  สุวรรณเลิศ  คณะศิลปศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการ 

สื่อสาร และหลักสูตรวิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร 
 14. ดร.ฑิฆัมพร   วุฒิพรพงษ์  คณะศิลปศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
 15. นายอุทิศ   อันพิมพ์   คณะบริหารศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
 16. นางสาวฐิติมา  พราวศรี  คณะบริหารศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 17. นางสาวจริยา  อ่อนฤทธิ์  คณะบริหารศาสตร์ 
      ผู้แทนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 
เวลา 09.30 น. เปิดการประชุม 

 
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดประชุม และพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี  1.1 ผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งท่ี 4/2554 วันที่ 22 กรกฎาคม  2554 
  
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  และให้แก้ไขวันที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 
เป็นวันที่ 24 กันยายน 2554 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
วาระท่ี  2.1 รายงานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ครั้งที่ 4/2554 วันที ่22 กรกฎาคม  2554 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม และให้แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 

1. หน้า 1 ล าดับที่ 12 แก้ไขนามสกุลเป็น วงส์ 
2. หน้า 10 ข้อ 5.1 ข้อ 2 ปรับข้อความเป็น หลักสูตรใดที่มีรายวิชาการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา  

ให้เพ่ิมผลการเรียนรู้ที่ 6 ด้านทักษะปฏิบัติ   
 3.  หน้า 11 ข้อ 5.2 ปรับข้อความเป็น ให้งานพัฒนาหลักสูตร แจ้งรายละเอียด ความหมาย
หลักสูตรแบบพหุวิทยาการ สหวิทยาการ หรือบูรณาการ ให้คณะทราบเพ่ือการบริหารจัดการอาจารย์ประจ าในแต่ละ
หลักสูตร 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี  3.1 การปรับปรุงหลักสูตร  จ านวน  2  หลักสูตร 
 3.1.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่งให้งาน
พัฒนาหลักสูตรตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี ้

1. แก้ไขหัวแบบ มคอ.2 และ มคอ.3 ตามรูปแบบทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
2. แบบ สมอ.08 หน้า 3 ข้อ ข้อ 5.1 ปรับข้อความเป็น แผนสหกิจศึกษา  
3. ให้ระบเุป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามปีที่ใช้หลักสูตร 
4. เรียงหมายเลขหน้า มคอ.2 ใหม่ หน้าปกกับสารบัญไม่ต้องนับหน้า  

 หมวดที่ 1 
1. หน้า 3 ข้อ 4  แก้ไขข้อความเป็น ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
2. หน้า 3 ข้อ 6.3 แก้ไขข้อความเป็น พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2554   

วันที่  9-10  กันยายน 2554 
3. หน้า 4 ตาราง 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตัดตารางสรุปจ านวนอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 10 ข้อ 1.3 ตัดข้อความ คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
หมวดที่ 3 
1. หน้า 15 ข้อ 2.2 แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับ 
2. หน้า 15 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการ 

แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา ให้อธิบายปัญหาและกลยุทธ์การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน แยกเป็นข้อๆ 
3. หน้า 16 ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ให้แก้ไขเครื่องหมาย ; เป็น , 
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4. หน้า 17 ข้อ 3.1.1 แก้ไขข้อความเป็น ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
5. หน้า 22 รายวิชา 1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) ค าอธิบายไม่เป็นไปตาม 

รูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้ประสานกับคณะเจ้าของวิชา ให้ปรับจ านวนหน่วยกิตและแผนการศึกษา 
6. หน้า 129 รายวิชา 1201 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 2 แก้ไขรหัสวิชา 

ที่ต้องเรียนมาก่อน เป็น 1200 260 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 1 
      7.   ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับภาษาอังกฤษ 
ตรวจสอบและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

7. หน้า 31 ให้ปรับลดรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกพืชสวน  
8. หน้า 258 ข้อ 4 ให้ตรวจสอบชื่อวิชาและรหัสรายวิชาตามโครงสร้างให้ถูกต้อง  
9. หน้า 258 ข้อ 5 ให้แก้ไขหัวข้อเป็น ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย และระบุรหัส 

รายวิชาที่เก่ียวกับการวิจัยให้ครบถ้วน  
หมวดที่ 4  
1. หน้า 266 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ ให้ 

เพ่ิมทักษะด้านที่ 6  
 หมวดที่ 5 

1. หน้า 309 ข้อ 3.1 แก้ไขข้อความเป็น จ านวนหน่วยกิตเป็น 140 หน่วยกิต 
 

 3.1.2   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประมง หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่งให้งาน
พัฒนาหลักสูตรตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี ้  

แบบ สมอ.8  
1. หน้า 1 ข้อ 4.1 แก้ไขข้อความเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายประชาคมเศรษฐกิจ  

อาเซยีน 
2. หน้า 1 ข้อ 4.3 สาระในการปรับปรุงแก้ไข ให้ปรับเป็นข้อ 5 และจัดล าดับหมายเลข 

ข้อย่อยใหม่ 
3. หน้า 1 ข้อ 4.4 ระบุขอ้บังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องอะไรให้ชัดเจน  
4. หน้า 15 ข้อ 11 การลงทะเบียนเรียน แก้ไขข้อความเป็น ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  

22 หน่วยกิต  
5. หน้า 23 แก้ไขข้อความเป็น หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
หมวดที่ 1 
1. หน้า 1 ให้ระบุเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามปีที่ใช้หลักสูตร 
2. หน้า 1 ข้อ 4  แก้ไขข้อความเป็น ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต 
3. หน้า 1 ข้อ 6.3 แก้ไขข้อความเป็น พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2554   

วันที่  9-10  กันยายน 2554 
4. หนา้ 4 ตาราง 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตัดตารางแสดงจ านวนอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมวดที่ 2  
1. หน้า 6 เพิ่มข้อ 5 เพ่ิมข้อความ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และ 

เพ่ิมวัตถุประสงค์ข้อ 6 การมีสมรรถนะในการท างานวิจัย 
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2. หน้า 7 กลยุทธ์ ให้เพ่ิมกลยุทธ์ในการท าวิจัยหรือปัญหาพิเศษ และข้อ 1.3  
ตัดข้อความ  ..แทน Content Based Learning  

3. หน้า 7 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ข้อ 1.4 ให้เพิ่มหลักฐาน มคอ.3 และ มคอ.4   
4. หน้า 7 ให้ตัดหลักสูตร/ตัวบ่งชี้ข้อ 1.7  
หมวดที่ 3 
1. หน้า 10 ข้อ 1.2 ปรับข้อความเป็น อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ตาม 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. หน้า 10 ข้อ 2.3 และข้อ 2.4 ให้ปรับปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและข้อ 2.4  

กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา ให้อธิบายปัญหาและกลยุทธ์การด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้ชัดเจน แยกเป็นข้อๆ 

3. หน้า 11 ข้อ 2.5 ปรับจ านวนนักศึกษาปี 2554 เป็น 195 คน  
4. หน้า 17 ให้จัดรายวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับและกลุ่มวิชาแกนให้เหมือนกันทั้ง 

แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา  
5. หน้า 17 กลุ่มวิชาชีพบังคับแผนสหกิจศึกษา ให้ตัดรายวิชาฝึกงานภาคสนาม 1 , 2   
6. รายวิชา 1204 201 ฝึกงานภาคสนาม 1 และรายวิชา 1204 302 ฝึกงานภาคสนาม 2 

  ให้ระบุจ านวนหน่วยกิต 
7. รายวิชา 1204 372 กฎหมายและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง รายวิชา  

1204 457 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า  และรายวิชา 1204 356 โภชนศาสตร์สัตว์น้ าเบื้องต้น ให้แก้ไข
ชื่อวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องสอดคล้อง 

8. ให้เพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับการประมงอาเซียน 
9. หน้า 20 วิชา 1204 483 ปรับชื่อวิชาเป็น ปัญหาพิเศษทางประมง  
10. หน้า 22 รายวิชา 1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ให้แก้ไขเป็นหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป  
11. ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษา ไทยและภาษาอังกฤษทุกรายวิชา และการใช้ 

เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
12. หน้า 24 ให้แก้ไขแผนการศึกษา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
13. หน้า 41 ปรับรหัสวิชาเป็น 1204 372 
หมวดที่ 4 
1. หน้า 60 ให้เพ่ิมทักษะด้านที่ 6 ทักษะปฏิบัติ เนื่องจากมีวิชาฝึกงาน 
2. หน้า 61 การเขียนแผนที่กระจายความรับผิดชอบ ให้ใส่ทักษะหัวข้อย่อยแต่ละด้าน 

เฉพาะหน้าแรก หน้าต่อไปไม่ต้องใส่ 
หมวดที่ 7 
1. หน้า 77 ข้อ 5.2 ให้เขียนกระบวนการให้ชัดเจน 
2. หน้า 78 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตารางแสดงตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ให้ตัด 

ค าว่า ถ้ามี ข้อ 11 ปรับข้อความเป็น ไม่เกินร้อยละ 20 และข้อ 13และข้อ 14  ตัวบ่งชี้แต่ละปีให้ระบุเครื่องหมาย X 
และปรับข้อความเป็น คะแนนเต็ม 5.00 
  3.  หน้า 82-90 ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้แก้ไขรูปแบบตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1 การเปิดหลักสูตรใหม่   จ านวน  2  หลักสูตร   
 4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2554 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่งให้งานพัฒนา
หลักสูตรตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี ้  
 หมวดที่ 1 
 1.  หน้า 1 ให้ระบเุป็น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  ตามปีที่ใช้หลักสูตร 
 2.  หน้า 3 ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร ให้ปรับ
หลักการและเหตุผลสถานการณ์หรือการพัฒนา เน้นตามความเป็นจริงในการผลิตบัณฑิตและความต้องการวิชาชีพครู  
 3.   หน้า 4 ข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวดที่ 2 
1. หน้า 4 ข้อ 1.1 ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. หน้า 5 ข้อ 1.3.3 แก้ไขข้อความเป็น กระบวนการ 
3. หน้า 5 ข้อ 1.4 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ให้ตัดออกหรือปรับยุบรวมกับ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หมวดที่ 3  
1. หน้า 8 ข้อ 2.6 ตารางแสดงงบประมาณ ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
2. หน้า 13 กลุ่มวิชาชีพเลือก ระบุให้ชัดเจนว่านักศึกษาสามารถเลือกลงเบียนเรียนแต่ละ 

กลุ่มวิชาอย่างน้อยกี่หน่วยกิต  
3. หน้า 13 กลุ่มวิชาชีพเลือก ปรับชื่อกลุ่มคณิตศาสตร์ เป็น คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ 
4. หน้า 14 ให้ปรับลดรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกกลุ่มคอมพิวเตอร์  
5. หน้า 19 แก้ไขยอดรวมจ านวนหน่วยกิตภาคต้นและภาคปลาย ให้ถูกต้อง 
6. หน้า 37 รายวิชา 1104 102  แก้ไขชื่อภาษาไทยเป็น คณิตศาสตร์ดีสครีต ให้ตรงกับ 

โครงสร้างรายวิชา  
 หมวดที่ 7 

1. หน้า 74-75 ตัดข้อความ ถ้ามี 
2. หน้า 79 ข้อ 7  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ข้อย่อย 13และข้อ 14  ปรับข้อความเป็น 

 จากคะแนนเต็ม 5.00  
 
 4.1.2  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการการท่องเที่ยว   
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2554 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ส่งให้ศาสตราจารย์         
ปิยนาถ  บุนนาค และรองศาสตราจารย์ อรุณี  วิริยะจิตรา พิจารณาก่อนส่งให้งานพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป รายละเอียดการแก้ไขดังนี ้

หมวดที่ 1  
1. ให้เปลี่ยนชื่อเป็น นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อ 

ภาษาอังกฤษ 
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2. หน้า 1 ให้ระบุเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามปีที่ใช้หลักสูตร 
3. หน้า 2 ข้อ 7 ตัดข้อความ หลักสูตรมีความพร้อม 
4. หน้า 3 ข้อ 11.1.2 ให้ปรับข้อความเป็น แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor)  
5. หน้า 3 ข้อ 11.1.4 ให้ปรับข้อความเป็น ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
6. หน้า 5 ให้ตัดข้อ 11.5.1 เนื่องจากไม่มีข้อ 11.5.2  
หมวดที่2 
1. หน้า 6 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร เรียงล าดับหัวข้อใหม่ เช่น ข้อ 1.1.4 แก้ไขเป็น  

1.1.1 และปรับข้อความเป็น การพัฒนาทางวิชาการ ข้อ 1.1.3 แก้ไขเป็น 1.1.2 และปรับข้อความเป็น ผู้มีส่วนร่วมใน
ด้านการท่องเที่ยว  ข้อ 1.1.2 แก้ไขเป็นข้อ 1.1.3 และปรับข้อความเป็น การพัฒนาประเทศ ข้อ 1.1.1 แก้ไขเป็น 
1.1.4 และปรับข้อความเป็น การพัฒนาอีสานใต้ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ภูมิภาคอาเซียน  ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

2. หน้า 7 ข้อ 1.3 ให้ปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ว่าหลักสูตรเน้นนวัตกรรม 
หรือการท่องเที่ยว 

3. หน้า 7 ข้อ 1.3.1 ปรับข้อความ พัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีจิตส านึก.. และเพ่ิม 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. หน้า 7 ข้อ 2.1 แผนพัฒนาปรับปรุง ควรมีรายละเอียดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ให้กับอาจารย์  

5. ข้อ 2.1(1) ปรับข้อความเป็น พัฒนาหลักสูตรตามพลวัตของภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
6. หน้า 9 ข้อ 2.1(3) ปรับข้อความเป็น ปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาให้ทันกับ 

ความเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชา 
หมวดที่ 3 
1. หน้า 10 ข้อ 2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ตัดค าว่า เป็นพิเศษ และในข้อ 2.2.1.3 ข้อ 2.2.2.3  

ปรับข้อความเป็น คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
2. หน้า 11 ข้อ 2.5 แก้ไขรูปแบบการเขียนแผนการศึกษา ตัดตารางแผน ก แบบ ก1  

เนื่องจากไม่มีการรับนักศึกษาตามแผนผลิตบัณฑิต และแก้ไขจ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ปี 2556 แผน 
ก แบบ ก2 และแผน ข จ านวน 20 คน 

3. หน้า 12 งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ระบุเป็นจ านวนเต็ม ไม่ต้องมีจุด 
ทศนิยม และไม่ต้องระบุการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ 

4. หน้า 14 รายวิชา 1449 740 การวางแผนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว กับรายวิชา  
1449 741 นโยบายและการวางแผนนวัตกรรมการท่องเที่ยวแบบยังยื่น ปรับค าอธิบายรายวิชาเนื่องจากซ้ าซ้อนกัน 
และให้อธิบายให้เห็นความแตกต่าง  

5. หน้า 15 รายวิชา 1449 890 วิทยานิพนธ์ ปรับข้อความเป็น 12 หน่วยกิต  
6. หน้า 15 และหน้า 23 รายวิชา 1449 711 ปรับชื่อวิชาเป็น สถิติในการวิจัยนวัตกรรมและ 

การจัดการ และแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกัน 
7. หน้า 16 รายวิชา 1449 790 สัมมนานวัตกรรมและการจัดการการท่องเที่ยว  
8. หน้า 17 รายวิชา 1449 891 การค้นคว้าอิสระ ปรับข้อความเป็น 6 หน่วยกิต 
9. ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ตรงกับภาษาอังกฤษ เช่น แนวคิด ควรใช้ค าว่า  

Concept และตรวจสอบการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หมวดที่ 4 
1. หน้า 40 ข้อ 5.2.2 ปรับข้อความเป็น สามารถแก้ไขประเด็นปัญหาในชั้นเรียน โดยใช้ 

กระบวนการวิจัยมาช่วยแก้ปัญหาได้ 
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2. หน้า 40 ข้อ 5.3 และข้อ 5.4  แก้ไขข้อความเป็น แผน ก แบบ ก2 
3. หน้า 40 ข้อ 5.5.1 แก้ไขข้อความเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้ 

นักศึกษาเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
4. หน้า 45 ตัดตารางทักษะด้านที่ 6 ทักษะปฏิบัติ เนื่องจากวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า 

อิสระ ไม่ถือว่าเป็นทักษะปฏิบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
หมวดที่ 5  
1. หน้า 51 ข้อ 2.2 (1) ปรับข้อความเป็น ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต 
2. หน้า 51 ข้อ 2.2 (4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ปรับข้อความให้ชัดเจน เนื่องจาก 

เป็นการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
3. หน้า 51 ข้อ 2.และข้อ 2.2 ควรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการประเมินการ 

ทวนสอบของนักศึกษาด้วย เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงรายวิชาต่อไปอย่างไร 
4. หน้า 52 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แผนก แบบ ก2 (1) ปรับข้อความ 

เป็น ไม่ต่ ากว่า 3.00 
5. หน้า 52 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แผน ข ให้พิจารณาเกณฑ์การ 

ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ  
หมวดที่ 7  
1. หน้า 55 ข้อ 3.1.1(1) (2) แก้ไขค าถูกผิดให้ถูกต้อง 
2. หน้า 56 ข้อ 3.2.1 ปรับข้อความเป็น จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตร แต่ละภาคการศึกษา  

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  
3. หน้า 57 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ตารางแสดงตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ให้ตัดค าว่า ถ้ามี  

ข้อ 8 ให้ระบุตัวบ่งชี้ทุกปี  ข้อ 12 ข้อ 13 ให้ระบุตัวบ่งชี้ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป และปรับข้อความเป็น ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ข้อ 14 ข้อ 15 ปรับข้อความเป็น จากคะแนนเต็ม 5.00 และแก้ไขค าผิดในค าอธิบายเกณฑ์ประเมินให้ถูกต้อง 
 

 4.2.1  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่งให้งานพัฒนา
หลักสูตรตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี ้  

 หมวดที่ 1 
1. หน้า 1 ให้ระบุเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามปีที่ใช้หลักสูตร 
2. หน้า 1 ข้อ 6.1 แก้ไขเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
3. หน้า 2 ตาราง 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตัดตารางแสดงจ านวนอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 5 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร ปรับข้อโดยชี้ให้เห็นแนวโน้มสังคมและวัฒนธรรม 

ก่อนเรื่องสภาพทางเศรษฐกิจในสังคม 
2. หน้า 5 ข้อ 1.12 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับข้อความให้ชัดเจน เน้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
3. หน้า 5 ข้อ 1.3.3 ปรับข้อความให้ชัดเจนว่า สอนประวัติศาสตร์อย่างไรบัณฑิตถึงจะมี 

สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรมธรรม  
4. หน้า 5 ข้อ 1.4 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ให้ตัดออกหรือปรับยุบรวมกับ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

5.  หน้า 7 ข้อ 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ตัดค าว่า ต้อง 
6. หน้า 7 ข้อ 2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ตัดข้อ 2) ไม่เป็นคนวิกลจริต และเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อ 

อย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา  
7. หน้า 8 ตาราง 2.5 จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระบุปี 2558 เป็น 30 คน 
8.  หน้า 11 รายวิชา 1432 214 แก้ไขชื่อวิชาเป็น การอ่าน วิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์  

เพ่ือให้ถูกต้องตรงกับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
9.  หน้า12 -13 ให้พิจารณาการใช้ศัพท์ในกลุ่มวิชาเอกเลือกเป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น ค าว่า  

History , Mekong Region เป็นต้น 
10.   หน้า 13 รายวิชา 1432 321 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษให้ตรงกับ 

ภาษาไทย 
11.   หน้า 13 รายวิชา 1432 411 แก้ไขชื่อเป็น ประวัติศาสตร์กับเมืองในคริสต์ศตวรรษท่ี 19-20 
12.   หน้า 14 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา ให้ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกหรือวิชาโท ไม่ต้องแสดงหมายเลขก ากับ 
หมวดที่ 4 
1. หน้า 52 ข้อ 1 กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ปรับข้อความให้ชัดเจน และรายวิชานั้นๆ  

ควรเป็นรายวิชาที่นักศึกษาสามารถลงสัมผัสกับท้องถิ่นชุมชนที่เก่ียวข้องได้จริง 
2. การเขียนแผนที่กระจายความรับผิดชอบให้ใส่ทักษะหัวข้อย่อยแต่ละด้านเฉพาะหน้าแรก  

หน้าต่อไปไม่ต้องใส่ 
หมวดที่ 5 
1. หน้า 60 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปรับข้อความให้เขา้ 

กับบริบทของหลักสูตร  
 

2. หน้า 61 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ข้อ 5 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า 2.00 ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 หมวดที่ 7  

1. หน้า 66 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตารางแสดงตัวบ่งชี้และ 
เป้าหมาย ให้ตัดค าว่า รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4  มคอ.6 และค าว่า  ถ้ามี  

2. หน้า 67  ข้อ 11 ข้อ 12 ปรับข้อความเป็น คะแนนเต็ม 5.00  และข้อ 13 ข้อ 14 ปรับ 
ข้อความตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และปรับยอดรวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปีใหม่ 

3. ให้แก้ไขรูปแบบหลักสูตร มคอ.2 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงล่าสุดวันที่  1 ตุลาคม 2554  
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 
 4.2.2  หลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาให้คณะปรับยุบรวมกับสาขาวิชาเอก  
  

 4.2.3   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่งให้งานพัฒนา 
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หลักสูตรตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี ้ 
 หมวดที่ 1 

1. หน้า 1 ให้ระบุเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามปีที่ใช้หลักสูตร 
 2.  หน้า 1 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ปรับข้อความเป็น รับนักศึกษาไทยและต่างชาติที่มีความรู้ 

ภาษาไทยเป็นอย่างดี 
 3.   หน้า 1 ข้อ 6.1 แก้ไขเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 4.   หน้า 2 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้ แก้ไขค าว่า ครู เป็น ผู้สอนภาษาอังกฤษ  
  5.   หน้า 2 ตาราง 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตัดตารางสรุปจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  6.   หน้า 5 ข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 หมวดที่ 2 

1. หน้า 5 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร ปรับข้อความเป็น การพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นไป 
อย่างรวดเร็วและถูกทิศทางมากยิ่งข้ึน 

2. หน้า 5 ข้อ 1.3.1 ปรับข้อความเป็น มีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษด้านการ 
สื่อสาร  และข้อ 1.3.2 ตัดข้อความ วิชาการ 

3. หน้า 6 ข้อ 1.3.5 ปรับข้อความเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ 
วิชาชีพ 

4. หน้า 6 ข้อ 1.4 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ให้ตัดออกหรือปรับยุบรวมกับ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หมวดที่ 3 
1. หน้า 7 ข้อ 2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ตัดข้อ 2) ไม่เป็นคนวิกลจริต และเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อ 

อย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา 
2. หน้า 8 ข้อ 2.5 จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระบุปี 2558 จ านวน 50 คน 
3. หน้า 10 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบการเทียบเรียนแทนภาษา 

ดังกล่าวตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
4.  หน้า 13 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา ให้ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกหรือ 
 

5. หน้า 30 รายวิชา 1421 341 วรรณกรรมกับศิลปะแขนงอ่ืนและรายวิชา 1421 346  ทักษะ 
การท าวิจัย ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกัน   

6. หน้า 34 รายวิชา 1421 410 การสื่อสารด้วยวาจา ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ตรงกับชื่อ 
รายวิชา เน้นเนื้อหาการสื่อสารด้วยวาจา 

หมวดที่4  
1. หนา้ 46 ตัดทักษะด้านที่ 6 ทักษะปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  
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2. หน้า 49  รายวิชา ภาษาและการใช้เหตุผล แก้ไขรหัสเป็น 1421 345 ให้ถูกต้องตาม 
โครงสร้างหลักสูตร 
 หมวดที่ 5 

1. หน้า 52 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปรับข้อความให้ 
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร  

 2.  หน้า 53 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ข้อ 5 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  
2.00 ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 หมวดที่ 7 

1. หน้า 58 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตารางสรุปตัวบ่งชี้และ 
เป้าหมาย ให้ตัดค าว่า รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4  มคอ.6 และค าว่า  ถ้ามี  

2. หน้า 59  ข้อ 11 ข้อ 12 ปรับข้อความตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และข้อ 13 ข้อ 14  
ปรับข้อความเป็น คะแนนเต็ม 5.00  และปรับยอดรวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปีใหม่ 

3. ให้แก้ไขรูปแบบหลักสูตร มคอ.2 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงล่าสุดวันที่  1 ตุลาคม 2554  
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
  
 4.2.4 หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาให้คณะปรับรวมไปในเล่มหลักสูตรสาขาวิชาเอก 
 
 4.2.5   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. 2554 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่งให้งานพัฒนา
หลักสูตรตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี ้  
 หมวดที่ 1  

1. หน้า 1 ให้ระบุเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามปีที่ใช้หลักสูตร 
2. หน้า 1 ข้อ 6.1 แก้ไขเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
3. หน้า 2 ตาราง 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตัดตารางสรุปจ านวนอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 5 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร ปรับข้อความ อัตลักษณ์ เป็น เอกลักษณ์ เพ่ือให้ 

สอดคล้องกับจุดเด่นของหลักสูตร 
2. หน้า 5 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับข้อความเป็น ให้ความส าคัญกับความเท่าเทียม  

ความยุติธรรม และสุขภาวะในสังคม.. 
3. หน้า 6 ข้อ 1.3.4 ปรับข้อความ มีความรู้เรื่องสังคมอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง..  
4. หน้า 6 ข้อ 1.4 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ให้ตัดออกหรือปรับยุบรวมกับ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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5. หน้า 8 ข้อ 2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ตัดข้อ 2) ไม่เป็นคนวิกลจริต และเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อ 
อย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา  

6. หน้า 8 ข้อ 2.4 ปรับข้อความเป็น ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ... 
7. หน้า 9 ตาราง 2.5 จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2558 เป็น 70 คน 

หน้า 14 รายสวิชา 1451 308 มิติทางเพศกับการพัฒนา รายวิชา 1451 403 วรรณกรรม ภาพยนตร์และสังคม 
รายวิชา 1451 407 ชาติ ชาติพันธุ์ และการพัฒนา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ให้ตัดเครื่องหมาย Comma   

8. หน้า 15 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา ให้ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกหรือวิชาโท ไม่ต้องแสดงหมายเลขก ากับ 

9. ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษา ไทยและภาษาอังกฤษทุกรายวิชา และการใช้ 
เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

หมวดที่ 4 
1. หน้า 58-68 ให้ตัดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง ทักษะที่ 6 ในรายวิชาที่ไม่ใช่ 

การฝึกประสบการณ์ การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  
หมวดที ่5 
1. หน้า 69 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปรับข้อความให้เข้า 

กับบริบทของหลักสูตร  
 2.   หน้า 70 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ข้อ 5 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
2.00 ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

หมวดที่ 7 
1. หน้า 75 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตารางสรุปตัวบ่งชี้และ 

เป้าหมาย ให้ตัดค าว่า รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4  มคอ.6 และค าว่า  ถ้ามี  
2. หน้า 76  ข้อ 11 ข้อ 12 ปรับข้อความเป็น คะแนนเต็ม 5.00  และข้อ 13 ข้อ 14 ปรับ 

ข้อความตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และปรับยอดรวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปีใหม่ 
3. ให้แก้ไขรูปแบบหลักสูตร มคอ.2 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงล่าสุดวันที่  1 ตุลาคม 2554  

ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

 4.2.6  หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา  หลักสูตรปรับปรุง   
   พ.ศ. 2554 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่งให้งานพัฒนา
หลักสูตรตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี ้  
 แบบสมอ.08 
 1. เหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตร ให้เพ่ิมสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการ
วางแผนหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 11 ในแบบ มคอ.2 
 หมวดที่ 1  

1. หน้า 1 ให้ระบุเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามปีที่ใช้หลักสูตร 
2. หน้า 1 ข้อ 2 รหัสหลักสูตร เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้ก าหนด 

รหัสหลักสูตรวิชาโท ให้ระบุว่า : ไม่มี 
3. หน้า 1 ข้อ 6.1 แก้ไขเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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4. หน้า 2 ตาราง 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตัดตารางสรุปจ านวนอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หมวดที่ 2 
1. หน้า 5 ข้อ 1.2 ปรับข้อความเป็น มุ่งส่งเสริมบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ให้มีความรู้ทางด้านการ 

บริหารงานยุติธรรม 
2. หน้า 6 ข้อ 1.4 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ให้ตัดออกหรือปรับยุบรวมกับ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. หน้า 11 แผนการศึกษา รายวิชา 1451 230 อาชญากรรมและการบริหารงานยุติธรรม  

รายวิชา 1451 231 กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการพัฒนา และรายวิชา 1451 233 ยุติธรรมทางปกครองกับ
การพัฒนา ให้ตรวจสอบการใช้ศัพท์เทคนิคให้ถูกต้อง และเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาไม่ควรซ้ าซ้อนกับรายวิชาทาง
นิติศาสตร์ 

4. ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษา ไทยและภาษาอังกฤษทุกรายวิชา และการใช้ 
เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

หมวดที่ 4 
1. หน้า 23 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หมวดที่ 7 
1. หน้า 29 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ ตารางสรุปตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ให้ตัดค าว่า  

ถ้ามี  
2. หน้า 30  ข้อ 11 ข้อ 12 ปรับข้อความเป็น จากคะแนนเต็ม 5.00 และข้อ 13 ข้อ 14  ปรับ 

ข้อความตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

4.2.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่งให้งานพัฒนา
หลักสูตรตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี ้ 
 
 หมวดที่ 1  

1. หน้า 1 ให้ระบุเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามปีที่ใช้หลักสูตร 
2. หน้า 1 ใช้รหัสหลักสูตรเป็น 0235 
3. หน้า 1 ข้อ 5.2 ปรับข้อความเป็น จัดการเรียนการสอนเป็นไทยและภาษาจีน 
4.  หน้า 1 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ปรับข้อความเป็น รับนักศึกษาไทยและต่างชาติที่มีความรู้ 

ภาษาไทยเป็นอย่างดี 
5. หน้า 1 ข้อ 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ให้แนบเอกสารความร่วมมือระหว่างสถาบันท้าย 

ภาคผนวก 
6.  หน้า 1 ข้อ 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปรับข้อความตามรูปแบบที่

มหาวิทยาลัย 
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ก าหนด 

7. หน้า 2 ตาราง 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตัดตารางสรุปจ านวนอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9. หน้า 5 ข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวดที่ 2 
1. หน้า 5 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร ปรับข้อความเป็น มีความสามารถในการใช้ 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้แข่งขันในตลาดแรงงาน.. 
2. หน้า 5 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับข้อความเป็น เพื่อน าความรู้ไปใชั้ในการสื่อสารและ 

การประกอบอาชีพ...  
3. หน้า 5 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เรียบล าดับตามความส าคัญ  
4. หน้า 10 ข้อ 1.4  คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ให้ตัดออกหรือปรับยุบรวมกับ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
5. หน้า 6 ข้อ 2.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้ระบุกลยุทธ์ที่ใช้และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ให้ 

ชัดเจน 
หมวดที ่3 
1.  หน้า 7 ข้อ 2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ตัดข้อ 2) ไม่เป็นคนวิกลจริต และเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อ 

อย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา  
 2.  หน้า 7 ข้อ 2.5 จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระบุปี 2558 จ านวน 50 คน 

3. หน้า 8 ข้อ 2.6 ตารางสรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4.  หน้า 13 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา ให้ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกหรือวิชาโท ไม่ต้องแสดงหมายเลขก ากับ 
 
 

5. หน้า 26-27 รายวิชา 1415 103 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 รายวิชา 1415 203 ภาษาจีน 
ระดับกลาง 1 ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน และรายวิชา 1415 104 ภาษาจีนเบื้องต้น 2  รายวิชา 1415 204 
ภาษาจีนระดับกลาง 2 เพิ่มทักษะให้มีระดับความเข้มข้นสูงขึ้น และเพ่ิมการน าเสนอในรายวิชา 

6.  หน้า 28 รายวิชา 1415 211 สนทนาภาษาจีน 1 ตัดค าว่า ทักษะและskills  
7. ให้เพ่ิมรายวิชา วรรณกรรมจีน  
8. ทุกรายวิชาให้ตัดเงื่อนไขพิเศษออก เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะ  
9. หน้า 40 ข้อ 4 และข้อ 5 ตัดค าว่า ถ้ามี 
หมวดที่ 5 
1. หน้า 43 ตัดทักษะด้านที่ 6 ทักษะปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
2. หน้า 47 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปรับข้อความให้เข้า 

กับบริบทของหลักสูตร และข้อ 2.1 ให้เพิ่มการทดสอบด้านภาษา เช่น เมื่อนักศึกษาจบชั้นปีที่ 3 ต้องสอบวัดระดับ
ความรู้ด้านภาษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยไม่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษา 
 3.  หน้า 48 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ข้อ 5 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
2.00 ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
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หมวดที่ 7 
1. หน้า 53 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตารางสรุปตัวบ่งชี้และ 

เป้าหมาย ให้ตัดค าว่า รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4  มคอ.6 และค าว่า  ถ้ามี  
2. หน้า 54  ข้อ 11 ข้อ 12 ปรับข้อความเป็น คะแนนเต็ม 5.00  และข้อ 13 ข้อ 14 ปรับ 

ข้อความตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และปรับยอดรวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปีใหม่ 
3. ให้แก้ไขรูปแบบหลักสูตร มคอ.2 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงล่าสุดวันที่  1 ตุลาคม 2554  

ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
  

4.2.8 หลักสูตรวิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาให้คณะปรับรวมไปในเล่มหลักสูตรสาขาวิชาเอก 

 
 4.2.9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง 
  พ.ศ. 2554 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่งให้งานพัฒนา
หลักสูตรตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
 หมวดที่ 1  

1. หน้า 1 ให้ระบุเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามปีที่ใช้หลักสูตร 
2.  หน้า 1 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา ให้พิจารณารับนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือเปิดโอกาสทางการ 

ศึกษา 
3. หน้า 1 ข้อ 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ให้แนบเอกสารความร่วมมือระหว่างสถาบันท้าย 

ภาคผนวก 
 

4.  หน้า 1 ข้อ 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปรับข้อความตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด 

5.  หน้า 2 ข้อ 6.1 แก้ไขเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
6. หน้า 2 ตาราง 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตัดตารางสรุปจ านวนอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7. หน้า 5 ข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 6 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เน้นเรื่องการสื่อสาร และให้มีความ 

เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. หน้า 6 ข้อ 1.3.1 ปรับข้อความเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับ 

การสื่อสารในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 1.3.4 ปรับข้อความเป็น เป็นผู้น าทางวิชาการด้านภาษาไทยที่
ถูกต้อง และข้อ 1.3.5 เพ่ิมจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3. หน้า 6 ข้อ 1.4  คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ให้ตัดออกหรือปรับยุบรวมกับ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 หมวดที่ 3 
1. หน้า 8 ข้อ 2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ตัดข้อ 2) ไม่เป็นคนวิกลจริต และเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อ 

อย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา  
 2. หน้า 9 ข้อ 2.5 จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระบุปี 2558 จ านวน 60 คน 
 3. หน้า 10 ข้อ 2.6 ตารางสรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. หน้า 13 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา ให้ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกหรือวิชาโท ไม่ต้องแสดงหมายเลขก ากับ 

5. หน้า 9 จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระบุปี 2558 จ านวน 60 คน 
6. หน้า 10 ข้อ 2.6 ตัดตารางสรุปร้อยละออก 
7. หน้า 11 โครงสร้างหลักสูตร ให้ระบุ *ไม่นับหน่วยกิต 
8. หน้า 14 รายวิชา 1411 499 การฝึกงาน ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกับภาษาไทย 
9. หน้า 14 รายวิชา 1411 308 เทคนิคการสัมภาษณ์ ให้เพิ่มทักษะการน าเสนอในค าอธิบาย 

รายวิชา  
10.  หน้า 17 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา ให้ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกหรือวิชาโท ไม่ต้องแสดงหมายเลขก ากับ 
11.  หน้า 33 รายวิชา 1411 206 วาทการ และรายวิชา 1411 216 การพัฒนาทักษะการเขียน 1  

และรายวิชา 1411 217 การพัฒนาทักษะการเขียน 2  ตรวจสอบการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย 
12.  ให้ตรวจสอบชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกรายวิชา และการใช้ 

เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
13.  หน้า 15 รายวิชา 1411 326 การสื่อสารต่างวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย รายวิขา  

1411 336 วัจนปฏิบัติศาสตร์ และรายวิชา 1411 361 วรรณกรรมกับสังคม ให้ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับ  
14.  หน้า 57 ข้อ 5 ตัดข้อความ ..หรอืงานวิจัย 

  หมวดที่ 4 
1. หน้า 59 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ให้ค านึงถึงผลการประเมิน 
2. หน้า 61 เพ่ิมทักษะด้านที่ 6 ทักษะปฏิบัติ เนื่องจากมีการฝึกงาน  
3. หน้า  62 การเขียนแผนที่กระจายความรับผิดชอบ ให้ใส่ทักษะหัวข้อย่อยแต่ละด้านเฉพาะ 

หน้าแรก หน้าต่อไปไม่ต้องใส่ 
 หมวดที่ 5 

1. หน้า 66 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปรับข้อความให้เข้า 
กับบริบทของหลักสูตร  

2. หน้า 67 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ข้อ 5 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  
2.00 ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 หมวดที่ 7 

1. หน้า 58 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตารางสรุปตัวบ่งชี้และ 
เป้าหมาย ให้ตัดค าว่า ถ้ามี  

2. หน้า 59  ข้อ 11 ข้อ 12 ปรับข้อความเป็น คะแนนเต็ม 5.00  และข้อ 13 ข้อ 14 ปรับ 



17 
 
ข้อความตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และปรับยอดรวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปีใหม่ 

3. ให้แก้ไขรูปแบบหลักสูตร มคอ.2 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงล่าสุดวันที่  1 ตุลาคม 2554  
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
 4.2.10 หลักสูตรวิชาโทภาษาไทยและการสื่อสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาให้คณะปรับรวมไปในเล่มหลักสูตรสาขาวิชาเอก 
 

  4.2.11 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น 
       ภาษาต่างประเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่งให้งานพัฒนา
หลักสูตรตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก่อนเสนอวาระเข้ าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี ้ 
 หมวดที่ 1  

1. หน้า 1 ให้ระบุเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามปีที่ใช้หลักสูตร 
2. หน้า 1 ข้อ 5.4 ปรับข้อความเป็น –ไม่มี- 
3. หน้า 2 ข้อ 6.1 แก้ไขเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
4. หน้า 2 ตาราง 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตัดตารางสรุปจ านวนอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. หน้า 3 ปรับข้อความ ค.ศ.เป็น พ.ศ.  
6. หน้า 5 ข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

ระบุความร่วมมือในด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกับคณะ/สาขาวิชาอ่ืนๆ และปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 หมวดที่ 2 

1. หน้า 5 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร ปรับข้อความเป็น การผลิตบุคลากร ผู้สอน 
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศไทยก าลังก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558.. 

2. หน้า 5 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับข้อความให้ช้ดเจน  
3. หน้า 5 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 1.3.1 ปรับข้อความเป็น จัดการเรียนการสอน 

ภาษาอังกฤษทุกระดับการศึกษา...และข้อ 1.3.4 ให้เพ่ิมข้อความ ...มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. หนา้ 5 ข้อ 1.4 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ให้ตัดออกหรือปรับยุบรวมกับ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หมวดที่ 3 

1. หน้า 6 ข้อ 2.5 ระบุจ านวนรับนักศึกษาแต่ละแผนให้ชัดเจน และแสดงจ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษาระบุปี 2556 จ านวน 10 คน 

2. หน้า 7 ข้อ 2.6 ตารางสรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. หน้า 9 รายวิชา 1421 816 แก้ไขชื่อรายวิชาเป็น การรับรู้ภาษาท่ีสอง 
4. หน้า 11 ข้อ 3.1.4  แผนการศึกษา ให้ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการ 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก ไม่ต้องแสดงหมายเลขก ากับ 
5. หน้า 25 ข้อ 5 ตัดข้อความ โครงงาน และข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้เพ่ิมข้อความ ... 
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และเรียนล าดับหมายเลขใหม่ 

6. หน้า 26 ข้อ 5.5.3 ตัดค าว่า หลักสูตร  
 หมวดที่ 4 

1.  หน้า 26 ข้อ 2 ตัดค าว่า ถ้ามี 
2. หน้า 30 ตัดทักษะด้านที่ 6 ทักษะปฏิบัติ เนื่องจากวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่ถือว่า 

เป็นทักษะปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. หน้า 31 การเขียนแผนที่กระจายความรับผิดชอบ ให้ใส่ทักษะหัวข้อย่อยแต่ละด้านเฉพาะ 

หน้าแรก หน้าต่อไปไม่ต้องใส่ 
 หมวดที่ 5 

1. หน้า 52 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปรับข้อความให้เข้า 
กับบริบทของหลักสูตร  
 2.  หน้า 53 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา แผน ข ข้อ 2 ตัดข้อความ และ/หรือ 
 หมวดที่ 7 

1. หน้า 38 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตารางสรุปตัวบ่งชี้และ 
เป้าหมาย ให้ตัดค าว่า รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4  มคอ.6 และค าว่า  ถ้ามี  

2. หน้า 39  ข้อ 11 ข้อ 12 ปรับข้อความเป็น คะแนนเต็ม 5.00  และข้อ 13 ข้อ 14 ปรับ 
ข้อความตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และปรับยอดรวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปีใหม่ 

3. ให้แก้ไขรูปแบบหลักสูตร มคอ.2 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2554  
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
 4.2.12  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง   
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 มติที่ประชุม  ให้คณะระงับการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรในปีการศึกษา 2555 เนื่องจากเป็น
หลักสูตรสหวิทยาการ คณะจัดการเรียนการสอนหลากหลายไม่ชัดเจน ควรมีการเรียนวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพก่อนวิชา
เฉพาะ เพ่ือให้นักศึกษามีสมรรถนะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประกอบกับเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตร นี้แล้ว อาจมีปัญหาในการสมัครงานและการรับรองคุณวุฒิของนักศึกษาในอนาคต ทั้งนี้ ให้พิจารณาการ
จัดท าหลักสูตรโดยอาจจัดท าเป็นหลักสูตรปริญญาโท  ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาให้ใช้หลักสูตรเดิมไป 
จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แจ้งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
  
 4.2.13 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554   
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะส่งให้งานพัฒนา
หลักสูตรตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบต่อไป 
รายละเอียดการแก้ไขดังนี ้  
 หมวดที่ 1 

1. หน้า 1 ให้ระบุเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามปีที่ใช้หลักสูตร 
2. หน้า 2 ข้อ 6.1 แก้ไขเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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3. หน้า 2 ตาราง 9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตัดตารางสรุปจ านวนอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. หน้า 5 ข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
ปรับตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 หมวดที่ 2 
 1. หน้า 7 ข้อ 1.4 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ให้ตัดออกหรือปรับยุบรวมกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หมวดที่ 3  
 1. หนา้ 8 ข้อ 2.1 ตัดภาคการศึกษาฤดูร้อน เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษา 
 2. หน้า 9 ข้อ 2.5 ระบุจ านวนรับนักศึกษาแต่ละแผนให้ชัดเจน และแสดงจ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาระบุปี 2558 จ านวน 40 คน 
 3. หน้า 9 งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ระบุเป็นจ านวนเต็ม ไม่ต้องมีจุด 
 4. การใช้ศัพท์ การจัดการ ให้ตรวจสอบศัพท์ราชบัณฑิต และใช้ให้เหมือนกัน 
 5. หน้า 13 รายวิชา 1701 412 ปรับชื่อวิชาเป็น การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  
 6. หน้า 15 รายวิชา 1707 431 ปรับชื่อวิชาเป็น สัมมนาการสอบบัญชี 

7. หน้า 39 ค าอธิบายรายวิชา 1707 440 การบัญชีภาษีอากร ตักข้อความ รวมทั้ง 
8. หน้า 53 ข้อ 4และข้อ 5 ตัดค าว่า ถ้ามี  และปรับข้อความเป็น บัณฑิตต้องมีประสบการณ์ใน 

วิชาชีพก่อนเข้าสู้การท างานจริง จึงได้ก าหนดกลุ่มวิชาด้านฝึกประสบการณ์ภาคสนาม... 
 หมวดที่ 4 

1. หน้า 59 ปรับข้อความเป็น 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. หน้า 62 ให้เพ่ิมทักษะด้านที่ 6 ทักษะปฏิบัติ เนื่องจากมีวิชาฝึกงาน 
3. หน้า 64  การเขียนแผนที่กระจายความรับผิดชอบ ให้ใส่ทักษะหัวข้อย่อยแต่ละด้าน 

เฉพาะหน้าแรก หน้าต่อไปไม่ต้องใส่ 
 

4. ให้ตรวจสอบการใช้ศัพท์ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องหมายวรรค 
ตอนทุกรายวิชา 

5. รายวิชาในหมวดวิชาแกน และค าอธิบายรายวิชา ปรับให้สอดคล้องตามกรอบ มคอ.1  
 หมวดที่ 5  

1. หน้า 74 ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ข้อ 5 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  
2.00 ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 หมวดที่ 7 

1. หน้า 81 ข้อ 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้อธิบายกระบวนการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  
2. หน้า 82 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตารางสรุปตัวบ่งชี้และ 

เป้าหมาย ให้ตัดค าว่า ถ้ามี 
3. หน้า 83  ข้อ 11 ข้อ 12 ปรับข้อความเป็น คะแนนเต็ม 5.00  และใช้เครื่องหมาย X ตาม 

รูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และปรับยอดรวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปีใหม่ 
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4. ให้แก้ไขรูปแบบหลักสูตร มคอ.2 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงล่าสุดวันที่  1 ตุลาคม 2554 
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 หมวดที่ 8 
1. ปรับวิธีการเขียนตามลักษณะการปฏิบัติของหลักสูตรและตัดค าว่า ควรมี ควรวิเคราะห์  

  
 4.3 การปิดหลักสูตร  -ไม่มี-  
   
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ   
 5.1 ก าหนดการประชุมครั้งที่  6/2554  วันที่ 21 ตุลาคม 2554  และครั้งที่ 7/2554 วันที่  
       18 พฤศจิกายน 2554 ณ อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบก าหนดการประชุม  ครั้งที่ 6/2554  
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2554 โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล Video Conference  
 
ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  

1. ให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด พ.ศ. ในเล่มหลักสูตรตามปีการศึกษาที่ใช้  
2. ให้งานพัฒนาหลักสูตร ประสานกับคณะเจ้าของรายวิชาที่เปิดสอนรายวิชากลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ จัดส่ง  

มคอ.3 เพ่ือให้ทุกหลักสูตรได้บรรจุใน มคอ.2 
3. หลักสูตรใดที่มีสาขาวิชาเอก ให้ระบรุายวิชาสัมมนา ฝึกงานตามชื่อสาขาวิชาเอก เพ่ือไมใ่ห้นักศึกษาเกิด 

ความสับสนในการลงทะเบียนเรียน 
4. การเปิดรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับศาสตร์อื่น ให้งานพัฒนาหลักสูตร รวบรวมและน าข้อมูลมาพิจารณา 

ในที่ประชุมครั้งต่อไป 
 

5. ให้งานพัฒนาหลักสูตร รายงานผลการด าเนินการจัดท าประกาศ/ระเบียบเกี่ยวกับการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
ของนักศึกษา อยู่ระหว่างด าเนินการอย่างไร 

6. ให้งานพัฒนาหลักสูตร สรุปจ านวนหลักสูตรที่ยังไม่ด าเนินการจัดท าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ แจ้ง 
คณะทราบเพ่ือส่งหลักสูตรที่เหลือ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554   

7. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่วิชาศึกษาท่ัวไป ให้คณะตรวจสอบประกาศมหาวิทยาลัย ว่าสาขาวิชาใด 
สามารถเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่วิชาศึกษาทั่วไปได้บ้าง  

8. ให้งานพัฒนาหลักสูตร ปรับชื่อกลุ่มวิชาพลศึกษาเป็น กลุ่ม ก.4 
9. คณะใดที่เปิดหลักสูตรวิชาโท ให้ปรับยุบรวมกับสาขาวิชาเอก และระบุเหตุผลในการปรับยุบในแบบ  

สมอ.08 แจ้งที่ประชุมทราบ 
10. ในหลักสูตรด้านภาษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ควรมีการสอบประเมินผลด้านภาษานั้นๆ ของนักศึกษา

เมื่อจบชั้นปีที่ 3  ก าหนดระดับการผ่านเกณฑ์ และหากไม่ผ่านเกณฑ์ มีแนวทางการด าเนินการอย่างไร 
(ระบุในหมวดที่ 7 เกณฑ์การประเมินผล)  ทั้งนี้ ไม่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

 
เวลา  17.00 น. ปิดการประชุม  
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.................................................... 
(นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์) 

นักวิชาการศึกษา 
ผู้จดรายงานการประชุม 

.................................................... 
(นางภษูณิศา  นวลสกลุ)  

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

.................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ)์  

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


