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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ่5/2562  
วันที่ 13-14 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. 

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง 1 ชั้น 6  
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  

และห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
----------------------------------------- 

 
กรรมการที่มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อธิการบดี   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 9. นายสนธิ คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 10. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
             และเลขานุการ 
 11. นางภูษณิศา นวลสกุล     หัวหน้าส านักงาน                      ผูช้่วยเลขานุการ 
                                                                                   พัฒนาคุณภาพการศึกษา             
 12. นายวิชญ์ธวัช ค าสุข                            นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์นิวิท เจริญใจ    ผู้ทรงคุณวุฒิ     ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     นักวิชาการศึกษา 
 2. นางอรอุมา หล่าบรรเทา     นักวิชาการศึกษา 
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 3. นางสาวธรสิรี ศรีจันทร์     นักวิชาการศึกษา 
 4. นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ชูชาติ     นักวิชาการศึกษา  
 5. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
รายช่ือผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
        1. นางสาวรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        2. รองศาสตราจารย์ชาญชัย คงเพียรธรรม   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        3. นางสาวสร้อยสุดา สุวรรณะ    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
        1. รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ แหลมคม   คณะเกษตรศาสตร์ 
        2. นางสาววชิุลดา พิไลพันธ์     คณะศิลปศาสตร์ 
 3. นางสาวอภินันท์ สงเคราะห์ คณะศิลปศาสตร์ 
 4. นายจักรพันธ์ แสงทอง     คณะศิลปศาสตร์ 
 5. นายชนัญญู บูรณ์เจริญ     คณะศิลปศาสตร์ 
 6. นายล าพูน มีภาพ     คณะศิลปศาสตร์ 
 7. นายนพพร ช่วงชิง     คณะศิลปศาสตร์ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ชัยวณิชยา   คณะศิลปศาสตร์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   คณะศิลปศาสตร์ 
 10. นางสาวสุรีรัตน์ บุปผา     คณะศิลปศาสตร์ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา บุทธิจักร์   คณะศิลปศาสตร์ 
 12. นายจักเรศ อิฐรัตน์     คณะศิลปศาสตร์ 
 13. ว่าที่ร้อยตรีเชาวนันท์ ทะนอก    คณะศิลปศาสตร์ 
 14. นางสาวกันยรัชนิ์ ศรีจันทร์    คณะศิลปศาสตร์ 
 15. นายศราวุฒิ โภคา     คณะศิลปศาสตร์ 
 16. นายวศิน โกมุท     คณะศิลปศาสตร์ 
 17. นายค าล่า มุสิกา     คณะศิลปศาสตร์ 
 18. นายพัน พงษ์ผล     คณะศิลปศาสตร์ 
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ศรีศิริ   คณะนิติศาสตร์ 
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา  คณะเภสัชศาสตร์ 
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารตัน์ จันทร์เหลือง   คณะเภสัชศาสตร์ 
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ธนเขตไพศาล   คณะเภสัชศาสตร์  
 23. นางสาวธนวดี ปรีเปรม     คณะเภสัชศาสตร์ 
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 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ ดิษเจริญ   คณะวิทยาศาสตร์ 
 25. นางสาวนรา หัตถสิน     คณะบริหารศาสตร์ 
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ค าพุกกะ   คณะบริหารศาสตร์ 
 26. นายพสิษฐ์ วงษ์งามดี     คณะรัฐศาสตร์ 

การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา 1700 105 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม  
(Social Entrepreneurship) ในหมวดวิชาเลือกเสรี 
        1. นางกฤตยา  อุทโธ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
         
การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สินธุเชาวน์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สินธุเชาวน์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทของ
นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

1. นางสาวรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงแผนการศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

1. นางสาวรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงรายละเอียดเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมา
ก่อน ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1. นางสาวรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับแผนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 -ไม่มี- 
 
การปรับปรุงวิชาโทประวัติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
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  2. นางสาวอภินันท์ สงเคราะห์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 3. นายจักรพันธ์ แสงทอง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  4. นางสาววิชลุดา พิไลพันธ์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  5. นายจักเรศ อิฐรัตน์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
  1. รองศาสตราจารย์รตนกร วัฒนทวีกุล   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บรรทม สุระพร   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. นายศักดิ์ดา น้อยนาง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563  

  1. นายวราวุฒิ ผ้าเจริญ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  2. นายวิชิต สมบัติ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. นายไพชยนต์ คงไชย     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  4. นายทศพร จูฉิม     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5. นางสาวสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563  

  1. รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  2. นายอนุสรณ์ บรรเทิง     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. นายพิชิต โสภากันต์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  4. นายชุมพร หลินหะตระกูล    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 1. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์   คณะเภสัชศาสตร์ 
 2. นางเรไร กาฬบุตร      คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 



5 

 
เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามล าดับ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
วาระที ่1.1  รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
             รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการก ากับติดตามหลักสูตร      
ที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้  

    ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 71 หลักสูตร จ าแนกเป็น 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 41 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 19 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 11 
หลักสูตร ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 จ านวน 6 
หลักสูตร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จ านวน 8 
หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจ านวน 14 หลักสูตร 
และใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จ านวนปริญญา
ตรี 35 หลักสูตร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จ านวน 
22 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาโท 13 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจ านวน 57 
หลักสูตร รายละเอียดดังนี้  

คณะ  ปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก รวม  

ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 48 58 รวม 48 58 รวม 48 58 รวม 48 58 รวม 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 1 9 10 1 5 6 0 3 3 2 17 19 
2. คณะเกษตรศาสตร์ 0 2 2 1 2 3 0 2 2 1 6 7 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 6 6 2 3 5 2 3 5 4 12 16 
4. คณะเภสัชศาสตร์ 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 3 
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

2 1 3 1 0 1 0 0 0 3 1 4 

7. คณะศิลปศาสตร์ 1 6 7 0 2 2 0 0 0 1 8 9 
8. คณะบริหารศาสตร์ 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 7 7 
9. คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

10. คณะนิติศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

11. คณะรัฐศาสตร์ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

รวม 6 35 41 6 13 19 2 9 11 14 57 71 
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โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1) หลักสูตรที่ถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 จ านวน 9 
หลักสูตร จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท จ านวน 5 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก จ านวน 2 หลักสูตร มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

การประชุม
คณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองฯ 
ครั้งที่ / วันที่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 
11-12 มกราคม 2562 

1) หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 

ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 25 พฤษภาคม 2562  
และสภาวิชาชีพรับรองแล้ว           
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 13-14 กันยายน 
2562 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563     
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิชาการฯ            
ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 20 สิงหาคม 
2562 

เสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร ครั้งที่ 
5/2562 วันที่ 13-14 
กันยายน 2562 

3) หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563  
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิชาการฯ ครั้งที่ 
8/2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 
 

เสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร ครั้งที่ 
5/2562 วันที่ 13-14 
กันยายน 2562 

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิชาการฯ ครั้งที่ 
8/2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 

เสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร ครั้งที่ 
5/2562 วันที่ 13-14 
กันยายน 2562 

ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 
2562 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  
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การประชุม

คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองฯ 

ครั้งที่ / วันที่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 6) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  
 

 

7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  
 

 

 8) หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  
 

 

 9) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร  
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการของคณะ  
 

 

 

 2) หลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  
ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
มีการเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ จ านวน 1 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 12 
กรกฎาคม 2562 โดยมติที่ประชุม ไม่เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง 
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พ.ศ. 2563ให้แก้ไขและน าเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ในครั้งต่อไป 
 3) หลักสูตร reprofile ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองฯ 

ครั้งที่ / วันที่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 13-14 กันยายน 2562 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอาเซียน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

เสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองฯ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  
ไม่เห็นชอบให้เสนอครั้งถัดไป 

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและ
นวัตกรรมซอฟต์แวร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิชาการฯ  
ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 5/2562  
วันที่ 13-14 กันยายน 2562 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิชาการฯ  
ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 

ครั้งที่ 6/2562  
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 
ครั้งที่ 8/2562  
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 
ไม่เห็นชอบให้เสนอครั้งถัดไป 

 4) หลักสูตรปิดไม่สมบูรณ์ ที่ยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงเหลือในหลักสูตร จ านวน 10 หลักสูตร 
จ าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 7 หลักสูตร และปริญญาเอก จ านวน 1 
หลักสูตร ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562) 

คณะ/หลักสูตร สถานะคงเหลือนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
 
 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 26 คน  
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2560 40 14 13 
2559 40 6 2 
2558 40 12 
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คณะ/หลักสูตร สถานะคงเหลือนักศึกษา 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 3 คน  
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2558 5 1 1 
2557 5 2 1 
2556 5 1 1 

คณะศิลปศาสตร์ 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 56 คน  
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2560 30 17 14 
2559 30 24 16 
2558 30 33 23 
2557 30 26 3 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 5 คน 
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2561 15 2 2 
2560 15 3 2 
2559 10 2 1 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
 
 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 36 คน 
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2561 15 18 15 
2560 15 16 10 
2559 10 9 5 
2558 10 12 6 
2557 10 13 1 

คณะเภสัชศาสตร ์
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 6 คน 
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน)  คงเหลือ (คน) 

2561 5 2 2 
2560 5 2 2 
2559 5 5 2 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 13 คน 
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 
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คณะ/หลักสูตร สถานะคงเหลือนักศึกษา 

สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 2561 12-20 2 1 
2560 12-20 4 4 
2559 12-20 6 5 
2558 12-20 3 3 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 4 คน 
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2559 15 2 1 
2558 15 0 0 
2557 15 5 3 

คณะรัฐศาสตร์ 
9. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครอง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 2 คน 
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2557 15 7 1 
2556 15 6 0 
2555 15 19 1 

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 6 คน 
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2558 25 12 5 
2557 15 8 1 

 
 5) หลักสูตรที่ชะลอรับนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 หลักสูตร 

คณะ/หลักสูตร สถานะคงเหลือนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 33 คน  

ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2561 30 9 9 

 2560 30 15 14 

 2559 30 14 
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คณะ/หลักสูตร สถานะคงเหลือนักศึกษา 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 31 คน  

ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2560 30 15 10 

2559 30 25 16 

2558 30 19 2 

 2557 30 18 3 

 

 

 

คณะบริหารศาสตร์ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 112 คน  

ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2560 130 28 25 

2559 130 86 61 

2558 130 140 21 

 2557 130 96 3 

 2556 130 140 2 

   
  6) หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และส่งเอกสารหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้อง 
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562  
จ านวนทั้งสิ้น 60 หลักสูตร ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 ดังนี้  
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ระดับปริญญา อยู่ระหว่างคณะ

บันทึกข้อมูล 
ส่งข้อมูลแล้ว อยู่ระหว่างคณะแก้ไขข้อมูล 

(อว. ส่งกลับให้แก้ไข) 
รับทราบแล้ว 

ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 23 หลักสูตร 10 หลักสูตร 2 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร 7 หลักสูตร 6 หลักสูตร 1 หลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก 0 หลักสูตร 2 หลักสูตร 5 หลักสูตร 0 หลักสูตร 

รวม 4 หลักสูตร 32 หลักสูตร 21 หลักสูตร 3 หลักสูตร 
      
    มติที่ประชุม: รับทราบ และขอให้เพ่ิม “สรุปข้อเสนอแนะการแก้ไขรายละเอียดของ

หลักสูตรในระบบ CHECO ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”   
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562          

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และมีข้อแก้ไขดังนี้  
     1) หน้า 17 ข้อ 1.4 ให้ตัดการใช้สัญลักษณ์ ,  
      19) หน้า 19 ข้อ 9 แก้ไขข้อความเป็น ...ก าหนดให้หลักสูตรเลือกกลุ่มวิชา 
ข้ามศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
วาระท่ี 3.1 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาเซียน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติ ไม่เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
อาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ 
และจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ ความทราบแล้วนั้น 

คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการควบรวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามกับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  
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 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แบบศึกษา
เต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ  
ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต แบ่งเป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 32 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก  
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และ หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาเวียดนามหรือภาษาลาวหรือภาษาเขมร รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลา
ราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 จ านวน
รับนักศึกษา 60 คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตนักศึกษา 25,530.06 บาท/คน/ปี เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 12,000 บาท/คน หรือคิดเป็น 96,000 บาท/ตลอดหลักสูตร
แบบเหมาจ่าย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 5 คน มีตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 16 ตัวบ่งชี้   
 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา จากคณาจารย์
ประจ าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว  
    มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
อาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  
และส่งให้ 1. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา 2. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และ 3. ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักสูตรก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้           

หมวดที่ 1 
     1. หน้า 1 ข้อ 5.3 ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน แก้ไขข้อความ จาก ...จัดการเรียน 

การสอนเป็นภาษาไทย หรือภาษาเวียดนาม หรือภาษาลาว หรือภาษาเขมร เป็น ...จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
และภาษาเวียดนาม หรือภาษาลาว หรือภาษาเขมร  

                     2. หน้า 2 ข้อ 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา เพิ่มข้อ 8.8  
องค์กร บริษัท สถาบันหรือหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศ 

  3. หน้า 4 ข้อ 10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก แก้ไขข้อความ บรรทัดที่ 3   
จาก ...(กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) เป็น ...(กัมพูชา ลาว หรือเวียดนาม) 

4. หน้า 4-6 ข้อ 11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปรับการเขียนตาม 
แนะน าของ รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา และขอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน การเปิด
เสรีทางการค้า การพัฒนาเศรษฐกิจ ความร่วมมือการค้าการลงทุน ASIAN Community และเชื่อมโยงมาที่ Mekong 
sub region community 
   5. หน้า 6-7 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
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ปรับการเขียนตามแนะน าของ รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา และขอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับ ตลาดแรงงานต้องการ
แรงงานในอนาคตอย่างไร มูลค่าการค้าขายในภูมิภาค ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ บริษัทคู่ค้าหรือคู่ท างาน  

6. หน้า 7 ข้อ 12.1 ด้านการผลิตบัณฑิต แก้ไขข้อความ บรรทัดที่ 2 จาก ...เข้าใจความคิด  
โลกทัศน์ สังคม วัฒนธรรม เป็น ..เข้าใจความคิด ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ โลกทัศน์ สังคม วัฒนธรรม 

7. หน้า 7 ข้อ 12.2 ด้านการวิจัย แก้ไขข้อความ บรรทัดที่ 2 จาก ...และองค์ความรู้การ 
พัฒนาด้านภาษา การสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรม เป็น ..และองค์ความรู้การพัฒนาด้านภาษา ประวัติศาสตร์  
การสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรม 

8. หน้า 7 ข้อ 12.3 ด้านบริการวิชาการ แก้ไขข้อความ บรรทัดที่ 2 จาก ...มุ่งให้นักศึกษา     
มีจิตอาสา เป็น ..สถาบันและอาจารย์มุ่งให้นักศึกษามีจิตอาสา 

9. หน้า 8 ข้อ 13.3 การบริหารจัดการ แก้ไขข้อความ ข้อ 13.3.1 จาก ...มีวาระในการ 
อธิบายการบริหาร เป็น ..มีวาระในการพิจารณาการบริหาร 

10. หน้า 8 ข้อ 13.3 การบริหารจัดการ แก้ไขข้อความ ข้อ 13.3.2 จาก ...มีวาระในการ 
อธิบายการบริหารเพ่ือก าหนดวาระในการอธิบายการบริหารจัดการเชิงนโยบายของฝ่ายวิชาการ เป็น ..เพ่ือก าหนด
วาระในการพิจารณาการบริหารจัดการเชิงนโยบายของฝ่ายวิชาการ  

หมวดที่ 2    
1. หน้า 9 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร ให้ปรับการเขียนให้กระชับมากยิ่งขึ้น  

และแก้ไขข้อความ ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1 จาก ...ประเทศเวียดนาม ลาวและกัมพูชา เป็น ..กลุ่มประเทศอาเซียน        
บรรทัดที่ 3 จาก ...การพัฒนาทางเศรษฐกิจ เป็น ..การขยายตัวทางเศรษฐกิจ บรรทัดที่ 4 จาก ...หน่วยงานของ
รัฐบาลมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในเวียดนาม รวมทั้งด้านอื่น ๆ เป็น ..หน่วยงานของรัฐบาลให้ความสนใจและ
เร่งรัดให้เกิดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งเร่งให้เกิดความร่วมมือด้านอื่น ๆ และบรรทัดที่ 5 จาก ...และเอกชนเข้าไปลงทุน    
ในประเทศเหล่านี้มากข้ึน เป็น ..และภาคเอกชนของไทยได้เข้าไปลงทุนในประเทศเหล่านี้มากขึ้น และขอให้ปรับการ
ใช้ชื่อประเทศให้เหมือนกันทั้งฉบับ 

2. หน้า 10 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร บรรทัดที่ 1-2 แก้ไขข้อความจาก ...มุ่งผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน เช่น ประเทศเวียดนาม หรือประเทศลาว 
หรือประเทศเขมร เพื่อใช้ในการสื่อสาร มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ วรรณกรรม สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
เศรษฐกิจของเวียดนาม ลาวและกัมพูชา สามารถน าความรู้ไปใช้ในสาขาเฉพาะด้านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาของตน  รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ และเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม อีกทั้งมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
อันจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก เป็น ...มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือใช้ในการสื่อสาร มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ 
วรรณกรรม สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ สามารถน าความรู้ไปใช้ในสาขาเฉพาะด้านได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการท างานทางวัฒนธรรมในศาสตร์สาขาของตน รวมทั้งสาขา   
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อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ และเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม อีกทั้งมี
จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม อันจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน 
และประชาคมโลก 

3. หน้า 10 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขข้อความเป็น 
           1) 1.3.1 มีความรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม และสามารถใช้ภาษา
อาเซียนได้มากกว่า 1 ภาษา ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 
           2) 1.3.2 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้เพ่ือสามารถท างานกับบริษัทสัญชาติ
เวียดนาม… 
                                   3) 1.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้อย่างเป็นระบบ และสามารถแสวงหาความรู้ที่เก่ียวข้อง 

4. หน้า 11 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อย่อย 2.1.1 แผนการบริหารหลักสูตร พัฒนา
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ข้อ 2.2 กลยุทธ์ แก้ไขข้อความจาก ...1) ส่งเสริมและก ากับดูแลจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เป็น ...1) ส่งเสริมและก ากับดูแล
จ านวนและการท าหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
           5. หน้า 11 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อย่อย 2.1.1 แผนการบริหารหลักสูตร พัฒนาระบบ
และกลไกในการบริหารหลักสูตร ข้อ 2.4 หลักฐาน แก้ไขข้อความจาก ...2) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร เป็น ...2) บันทึกรายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเพ่ิมผลการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

6. หน้า 13 ข้อ 2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ข้อย่อย 2.1.4 แผนการสนับสนุน 
ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษา ข้อ 2.2 กลยุทธ์ แก้ไขข้อความจาก ...2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วม   
ในการพัฒนาชุมชน เช่น การจัดค่ายภาษาส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา เป็น ...2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา     
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และเพ่ิมส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประกอบการ 

หมวดที่ 3    
1. หน้า 20 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ข้อย่อย 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป แก้ไขข้อความ 

จาก ...ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เป็น ...ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต และให้ปรับข้อมูลตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 2. หน้า 24 ข้อ 2.2 ให้แก้ไขชื่อกลุ่มวิชาเป็น กลุ่มวิชาชีพบังคับ และปรับใช้ให้เหมือนกันทั้ง 
ฉบับ และให้พิจารณาเพ่ิมรายวิชาสหกิจศึกษา  

 3. หน้า 24-25 ข้อ 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้ย้ายรายวิชาสนทนาของทุกภาษาไปอยู่ในกลุ่ม 
วิชาชีพเลือก เพื่อปรับลดหน่วยกิตรวมให้เหลือ 27 หน่วยกิต 

4. หน้า 25 ข้อ 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เพ่ิมหน่วยกิตรวมเป็น 21 หน่วยกิต  
5. หน้า 25 ตัดข้อความ 2.3.1 กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาอาเซียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

           6. หน้า 26 ข้อ 2.3.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกวัฒนธรรมอาเซียน ให้ยุบกลุ่มและน ารายวิชา 
ไปอยู่ในข้อ 2.3 ตามภาษาที่สังกัด  
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       7. หน้า 27 ข้อ 2.4 กลุ่มวิชาโท ให้เรียงวิชาโทที่เปิดสอนให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
       8. หน้า 56 รายวิชา 1455 155 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมอาเซียน แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...มโทัศน์ส าคัญทางภูมิศาสตร์ เป็น ...มโนทัศน์ส าคัญทางภูมิศาสตร์ 
       9. หน้า 56 รายวิชา 1455 236 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 ความรู้เบื้องต้น จาก ...ความรู้เบื้องต้น นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ เป็น ...นิยามและขอบเขตของ
ภาษาศาสตร์ 
       10. หน้า 70 รายวิชา 1412 343 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมลาว ให้ปรับชื่อ
รายวิชา เป็น ...วรรณกรรมลาวกับสังคมและวัฒนธรรม และปรับให้เหมือนกันทั้งฉบับ 

11. หน้า 71 รายวิชา 1413 343 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม ให้ปรับชื่อ
รายวิชา เป็น ...วรรณกรรมเวียดนามกับสังคมและวัฒนธรรม และปรับให้เหมือนกันทั้งฉบับ 

12. หน้า 71 รายวิชา 1414 343 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมเขมร ให้ปรับชื่อ
รายวิชา เป็น ...วรรณกรรมเขมรกับสังคมและวัฒนธรรม และปรับให้เหมือนกันทั้งฉบับ และพิจารณาปรับรหัส
รายวิชาตามการเรียนก่อนหลัง 

13. หน้า 83 ข้อ 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษา) ข้อความบรรทัดที่ 1 ปรับรหัสรายวิชา จาก ...วชิา 1413 493 การฝึกงาน เป็น ...วิชา 1455 493 
การฝึกงาน 

14. หน้า 83 ข้อ 4.1.3 แก้ไขข้อความ จาก ...มีความรู้พ้ืนฐานภาษาเวียดนาม ลาวและเขมร 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนของหลักสูตร เป็น ...มีความรู้พ้ืนฐานภาษาเวียดนาม หรือภาษาลาว หรือภาษาเขมร  
เพ่ือประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนของหลักสูตร  

15. หน้า 83 ข้อ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน แก้ไขข้อความ จาก ...การฝึกงานใน
หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งราชการและเอกชนโดยเน้นหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ภาษาเวียดนาม ลาวและเขมร 
หรือเก่ียวข้องกับภาษาเวียดนาม ลาวและเขมร ทั้งนี้หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวจะตั้งอยู่ในไทยหรือสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ลาวและกัมพูชาก็ได้ ช่วงเวลาและตารางการฝึกงาน คือ ภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 4 โดยมี
ระยะเวลาการฝึกงาน 1 ภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 3 เดือน เป็น ...การฝึกงานในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ  
ทั้งราชการและเอกชนโดยเน้นหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ภาษาเวียดนาม หรือภาษาลาว หรือภาษาเขมร หรือท่ี
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวจะตั้งอยู่ในไทยหรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือราชอาณาจักรกัมพูชาก็ได้ ช่วงเวลาและตารางการฝึกงาน คือ ภาคการศึกษาต้นของ
ชั้นปีที่ 4 โดยมีระยะเวลาการฝึกงาน 1 ภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 3 เดือน  

16. หน้า 84 ข้อ 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 5 จาก ...รวมทั้งเวียดนาม
ศึกษาหรือ ลาวศึกษาหรือเขมรศึกษา เป็น ...รวมทั้งเวียดนามศึกษา หรือลาวศึกษา หรือเขมรศึกษา บรรทัดที่ 8 แก้ไข
ข้อความจาก ...น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาไทยในสิ้นภาคการศึกษา เป็น น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็น
ภาษาไทยภายในสิ้นภาคการศึกษา 

17. หน้า 85 ข้อ 5.6 กระบวนการประเมินผล ข้อความบรรทัดที่ 7-8 ปรับรหัสรายวิชา
จาก ...รายวิชา 1413 492 การศึกษาอิสระ เป็น ...รายวชิา 1455 492 การศึกษาอิสระ 
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หมวดที่ 4    
1. หน้า 86 ข้อ 1.1.4 การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (Service leaning) ให้ทบทวนใหม่  
2. หน้า 87 ข้อ 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ข้อย่อย 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 

รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ให้เลือกเฉพาะกลยุทธ์ที่เด่น ๆ ของหลักสูตรซึ่งจะไปปรากฏในการทวนสอบ  
3. หน้า 90 ให้เพ่ิมข้อ 3 สมรรถนะ (competency) ของนักศึกษา...โดยเขียนให้สอดคล้อง

กับแผนการศึกษาแต่ละชั้นปี และเขียนให้ครอบคลุมทั้ง 3 ภาษา และให้ใช้รูปแบบของมหาวิทยาลัย 
หมวดที่ 5 
- หน้า 101 ข้อ 2.1.1 แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 3 จาก...ทั้งนี้ ผู้สอนไม่เป็นกรรมการทวน 

สอบรายวิชาของตนเอง เป็น ...ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนไม่เป็นกรรมการทวนสอบรายวิชาของตนเอง 
 

หมวดที่ 6 
- หน้า 104 ข้อ 2.3 แก้ไขข้อความจาก ...ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์

ผู้สอนผลิตผลงานวิชาการ ได้แก่ บทความ เอกสารประกอบการสอน ต ารา งานวิจัย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนจากคณะในการผลิตผลงานวิชาการ และส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เป็น ...ส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนผลิตผลงานวิชาการ ได้แก่ บทความ เอกสารประกอบการสอน ต ารา งานวิจัย 
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากคณะในการผลิตผลงานวิชาการ และส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
ตามประกาศวารสารของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

หมวดที่ 7 
1. หน้า 105 ข้อ 3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ต้องให้ตรง

กับความสามารถของผู้เรียนมากท่ีสุด โดยน าข้อมูลจาก หมวดที่ 3 ข้อ 2.3 และ 2.4 มาพิจารณา 
2. หน้า 107 ข้อ 4.3.2 พิจารณาแก้ไขข้อความบรรทัดที่ 9 จาก ...เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

ผลิตผลงานทางวิชาการ เป็น ...เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานและ/หรือนวัตกรรมทางวิชาการ  
3. หน้า 108 ข้อ 6 รายงานจ านวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/

และท่ีเกี่ยวข้อง ให้ทบทวนจ านวนหนังสือใหม่ 
 หมวดที่ 8 

         - หน้า 112 ข้อ 1.2.1 บรรทัดที่ 3 แก้ไขข้อความจาก ...เช่น การสอบ การน าเสนอผลงาน  
การทดสอบทกัษะการปฏิบัติงาน เป็น …เช่น การสอบ การสื่อสาร การน าเสนอผลงาน การทดสอบทักษะการ 
ปฏิบัติงาน     
 
วาระที่ 3.2 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัดส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามท่ีส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอวาระการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง      
พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 มติที่ประชุมไม่เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 
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พ.ศ. 2563  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ แล้วน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งถัดไปนั้น 

การนี้ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว ขอเสนอที่ประชุมพิจาณาการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป           
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยให้แก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และส่งให้ รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา  
ตรวจสอบภาษาอังกฤษ ก่อนส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักสูตร 
ก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้           

     1. หน้า 2 ข้อ 5. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
        1) หน้า 2 แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 7 จาก ...ภาคการผลิตสมัยใหม่ เป็น ...ภาคการผลติ  

และบริการสมัยใหม่ 
      2) หน้า 3 แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต เป็น ...สามารถ 
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลย ี  

                     2. หน้า 4 ข้อ 6.2 ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ 
     1) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     2) วิถีท้องถิ่น/วิถีไทย 

   3. หน้า 4 ข้อ 6.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ 
      1) เป็นฐานการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองต่อการ...  
      2) มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในสังคมดิจิทัล 
      3) เรียนรู้วิถีไทยและวิถีท้องถิ่น 
      4) สามารถแก้ปัญหาเป็น 

4. หน้า 7 ตัดข้อความ “ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทั่วไป” 
   5. หน้า 7 ข้อ ข. ภาษาอังกฤษเลือก ให้ระบุค าอธิบายให้ชัดเจน      

6. หน้า 7 กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Non-Academic Group) ให้พิจารณาปรับชื่อกลุ่ม 
ให้สอดคล้องกับชื่อภาษาอังกฤษ 

7. หน้า 8 ข้อ 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เมื่อจบหน่วยกิตแต่ละรายวิชาให้ระบุค าว่า หรือ... 
8. หน้า 8 รายวิชา 1013 001 แก้ไขชื่อรายวิชา จาก ...สังคม พลเมืองและกระบวนการ 

ยุติธรรมไทย เป็น ..พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย  
9. หน้า 8 ข้อ 5. แก้ไขข้อความ จาก ...กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการ 

จัดการ เป็น ...กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ 
10. หน้า 8 รายวิชา 1011 001 Information Technology and Its Application  

พิจารณาปรับชื่อรายวิชา เป็น ..Digital Literacy และปรับเนื้อหาค าอธิบายให้สอดคล้องกับชื่อวิชา 
   10. หน้า 8 รายวิชา 1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน พิจารณาปรับชื่อรายวิชา 
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เป็น ...1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน 

11. หน้า 9-10 ข้อ 6. กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  
     1) ให้นักศึกษาเลือกเรียนโดยไม่เลือกรายวิชาของคณะตนเอง 
     2) ให้เขียนเป็นหลักการ ระบุกลุ่ม แยกรายวิชาให้ชัดเจน 
     3) รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย ให้ย้ายไปอยู่กลุ่ม 6.1 กลุ่มวิชา 

มนุษยศาสตร์ และปรับให้ตรงกันทั้งฉบับ 
        4) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ให้ตัดรายวิชา 1011 001 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 
        5) รายวิชา 1443 100 พหุวัฒนธรรม แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ เป็น    
...Multiculturalism และปรับให้ตรงกันทั้งฉบับ 
        6) รายวิชา 1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต ย้ายไปอยู่กลุ่มมนุษยศาสตร์  
        7) รายวิชา 2100 101 กฎหมายในชีวิตประจ าวันกับสังคมยุคใหม่ พิจารณาตัดค าว่า 
“กับสังคมยุคใหม่” และปรับให้ตรงกันทั้งฉบับ  
       12. หน้า 13-38 ปรับค าอธิบายรายวิชาตามค าแนะน าของรองศาสตราจารย์อรุณี  
วิริยะจิตรา  
       13. หน้า 13 รายวิชา 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 จาก ...การเข้าใจภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาพูดและภาษาเขียนขนาดสั้น เป็น ...การเข้าใจภาษาอังกฤษ
ของภาษาพูดและภาษาเขียนขนาดสั้น 
       14. หน้า 13 รายวิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 จาก ...การเข้าใจภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาพูดและภาษาเขียน เป็น ...การเข้าใจภาษาอังกฤษของ
ภาษาพูดและภาษาเขียน 

15. หน้า 14 รายวิชา 1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดจ าเพาะ เป็น  
...การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดจ าเพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

16. หน้า 14 รายวิชา 1421 223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียดจ าเพาะ เป็น ...การอ่าน
เพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียดจ าเพาะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

17. หน้า 14 รายวิชา 1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดจ าเพาะ เป็น  
...การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดจ าเพาะทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

18. หน้า 15 รายวิชา 1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การจับใจความส าคัญภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาพูดและภาษาเขียน เป็น ...การจับ
ใจความส าคัญของภาษาพูดและภาษาเขียนภาษาอังกฤษ 
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19. หน้า 15 รายวิชา 1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย

บรรทัดที่ 1 จาก ...การจับใจความส าคัญภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาพูดและภาษาเขียน เป็น ...การจับใจความ
ส าคัญของภาษาพูดและภาษาเขียนภาษาอังกฤษ  

20. หน้า 15 รายวิชา 1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ ปรับการเขียน
ค าอธิบายรายวิชาใหม่  

21. หน้า 16 รายวิชา 1421 100 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การเข้าใจภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาพูดและภาษาเขียน เป็น ...การเข้าใจของภาษา
พูดและภาษาเขียนภาษาอังกฤษ 

22. หน้า 16 รายวิชา 1421 101 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2 แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การจับใจความส าคัญภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาพูดและภาษาเขียน เป็น ...การจับ
ใจความส าคัญของภาษาพูดและภาษาเขียนภาษาอังกฤษ 

23. หน้า 18 รายวิชา 1013 001 สังคม พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย  
     1) ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย เป็น พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย 
     2) แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย จาก ...พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทย เป็น  

...พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมไทย 
24. หน้า 16 รายวิชา 1441 100 มนุษย์กับสังคม แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัด

ที่ 1 จาก ...มนุษย์กับความเป็นสังคม เป็น ...มนุษย์กับสังคม 
25. หน้า 20 รายวิชา 1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน แก้ไขค าอธิบาย

รายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 1 จาก ...Basic knowledge of Sport Science เป็น ...Basic knowledge of sport 
science 

26. หน้า 20 รายวิชา 1432 101 วัฒนธรรมไทย แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
บรรทัดที่ 2 จาก ...selected topics of interest related to alternative solutions amidst social and 
culture changes in the present เป็น ...selected topics of interest related to alternative solutions 
amidst economic social and culture changes in the present 

27. หน้า 20 รายวิชา 1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
บรรทัดที่ 1 จาก ...Concepts and comprehenstion of culture เป็น ...Concepts and comprehension of 
culture 

28. หน้า 20 รายวิชา 1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 2 จาก ...roles csracteristics and responsibilities of recreation leaders and 
followers เป็น ...roles characteristics and responsibilities of recreation leaders and followers 

29. หน้า 30 รายวิชา 1100 110 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพในศตวรรษที่ 21  
     1) ปรับชื่อรายวิชา 
     2) ปรับค าอธิบายรายวิชาโดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จะสามารถพัฒนาอะไรได้บ้าง 
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30. หน้า 30 รายวิชา 1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล แก้ไขค าอธิบาย

รายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก ...โรคที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และการรักษา เป็น ...โรคที่เกิดจากการใช้
คอมพิวเตอร์ การป้องกันและการรักษา และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 2 จาก computer-
induced medical problems and treatment เป็น ...computer-induced medical problems safety and 
treatment 

30. หน้า 30 รายวิชา 1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ให้เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น 1100 146 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
และปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้อง  

31. หน้า 31 รายวิชา 1200 111 เกษตรปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...การวางแผนท าการเกษตรในครัวเรือน เป็น ...การวางแผนการท าการเกษตรในครัวเรือน 

32. หน้า 31 รายวิชา 1300 101 ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ก าหนดนิยามปัญญาประดิษฐ์ เป็น ...นิยามของปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตและผลกระทบ 
และเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ “ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตและผลกระทบ” 

33. หน้า 32 รายวิชา 1701 102 การจัดการชีวิต แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัด
ที่ 1 จาก ...การยอมรับ เป็น ...การยอมรับตัวเอง 

34. หน้า 34 รายวิชา 1100 108 กลและของเล่นวิทยาศาสตร์ ให้ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ให้สอดคล้องกับภาษาไทย และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 1 จาก ...Science magic and toys 
and integration of science knowledge เป็น …Science Magic and toys and integration of science 
knowledge 

35. หน้า 34 รายวิชา 1100 133 รังสีในชีวิตประจ าวัน แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 3 จาก ...กรณีศึกษาการป้องกันอันตรายจากรังสีจากอุบัติเหตุทางรังสี เป็น ...กรณีศึกษาการป้องกัน
อันตรายจากรังสีและจากอุบัติเหตุทางรังสี และปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับภาษาไทย 

36. หน้า 35 รายวิชา 1100 134 พลังงานและชีวิต แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
บรรทัดที่ 2 จาก ...nuclear energy and alternative energy เป็น ...alternative energy 

37. หน้า 36 รายวิชา 1435 125 สุนทรียศาสตร์ในดนตรีตะวันตก แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 2 จาก ...aesthetic values and cultures demonstrated through music in the 
Renaissance เป็น ...aesthetic values and way of life demonstrated through music in the Renaissance  

38. หน้า 36 รายวิชา 1447 106 สื่อภาพยนตร์ ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
ให้ตรงกับภาษาอังกฤษ และปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้กระชับยิ่งขึ้น   

39. หน้า 37 รายวิชา 2300 112 การเมืองและการจัดการภาครัฐเบื้องต้น ปรับชื่อ
ภาษาอังกฤษ เป็น ...Introduction to Politics and Public Administration 

40. หน้า 40 ข้อ 11. แก้ไขข้อความ จาก ...การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เป็น  
...การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
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41. หน้า 40 ข้อ 2. ด้านความรู้ ข้อย่อย 5. แก้ไขข้อความจาก …Problem Based 

Learning เป็น ...Problem-Based Learning และแก้ไขให้ตรงกันทั้งฉบับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา      
วาระท่ี 4.1 การเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา 1700 105 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social 
Entrepreneurship) 3(3-0-6) ในหมวดวิชาเลือกเสรี สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

คณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา 1700 105 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม 
(Social Entrepreneurship) 3(3-0-6) ในหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้รู้จักแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม ซึ่งจะส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดแนวคิดในการท าธุรกิจและมีมุมมองที่กว้างขวางขึ้นในเชิงของการท าธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ก าไร  
แต่สามารถแก้ไขประเด็นปัญหาสังคมได้ 
 มติที่ประชุม: ไม่เห็นชอบการเปิดรายวิชา 1700 105 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม 
(Social Entrepreneurship) เนื่องจากเนื้อหารายวิชาซ้ าซ้อนกับรายวิชา 1704 120 การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคม     
และมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาควบรวมหรือบูรณาการกับรายวิชา 1704 120 การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคม หรือรายวิชา  
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 
 
วาระท่ี 4.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการ
สอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 และส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก       
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548  มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน 14 รุ่น มีจ านวนนกัศึกษาในหลักสูตร  
รวมทั้งหมด 152 คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว 12 รุ่น จ านวน 79 คน  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้อย่างลึกซึ้ง มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม       
อุตสาหการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานในอุตสาหกรรมหรือองค์กร มีความส านึกและความรับผิดชอบ     
ในฐานะพลเมืองและพลโลก  เริ่มใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป เป็นหลักสูตร 2 ปี     
ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น    
แผน ก แบบ ก 1 ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ 
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จ านวน 36 หน่วยกิต และแผน ก แบบ ก 2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 24 หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลา
ราชการและหรือนอกวัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  จ านวนรับนักศึกษา 8 คน/ปี (แผน ก แบบ ก 1 จ านวน 3 คน  แผน ก แบบ ก 2 
จ านวน 5 คน)  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน 37,100 บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา คิดเป็น 60,000 บาท/คน/ปี  มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 5 คน  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม: ไม่เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตรฯ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อน 
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10-11 มกราคม  
2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        1. ให้ปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ WIL  
       2. ให้เพิ่มรายวิชาที่ทันสมัย เช่น Risk Management/ วิศวกรรมผู้ประกอบการ/  
การบริหารจัดการโรงงาน/ การสร้างนวัตกรรม เป็นต้น 
       3. ปรับกลยุทธ์การรับนักศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้รับนักศึกษาได้มากขึ้น 
        4. ปรับกลยุทธ์การสอน เช่น การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสภาพจริง การก าหนดหัวข้อ 
งานวิจัยจากสถานประกอบการ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือการจัดการเรียนการสอน  
Online หรือ E-Learning ควรลดการสอนให้น้อยลงและให้นักศึกษาไปค้นวิจัยมากยิ่งขึ้น 
        5. การจัดท า MOU เพ่ือสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ 
       6. เพิ่มรายวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้นักศึกษาท่ีจบไม่ตรงสาขาสามารถ 
เข้าศึกษาได้  
        7. เทียบเคียงหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยชั้นน า หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อพัฒนา 
หลักสูตรให้ทันสมัยและสร้างจุดเด่นของหลักสูตร 

8. ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

        หมวดที่ 3    
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         1. หน้า 15 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ปรับให้เชื่อมโยงกับ 
นักศึกษาท่ีมาจากโรงงาน 
       2. หน้า 15 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ข้อ 2) แก้ไขข้อความ  
เป็น ...เป็นการเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการหรือในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป  

 3. หน้า 15 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ข้อ 3) แก้ไขข้อความ  
เป็น ...หากจบไม่ตรงสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องไม่ต่ ากว่า ... ปี  

4. หน้า 21 ข้อ 1) กลุ่มวิชาบังคับ ควรเพิ่มรายวิชาสัมมนาให้เป็น 2 รายวิชา 
5. หน้า 21 ข้อ 2) กลุ่มวิชาเลือก ให้พิจารณาปรับลดจ านวนรายวิชา และตัดรายวิชาที่มีการ 

จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 3 รายวิชา  
      1) 1302 810 การจัดการคุณภาพ 
      2) 1302 812  โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 
      3) 1302 822  การออกแบบการทดลอง 

 6. หน้า 21 ข้อ 2) กลุ่มวิชาเลือก ให้พิจารณาเพ่ิมรายวิชาที่ทันสมัย เช่น  
      1) Forecasting Techniques  
      2) Risk Management 
      3) Safety 
      4) Simulation Modeling + Analyst 
      5) Inventory Theory  
      6) วิศวกรรมผู้ประกอบการ 
      7) การบริหารจัดการโรงงาน 
      8) การสร้างนวัตกรรม 

           7. หน้า 26 รายวิชา 1302 813 การออกแบบการท างานข้ันสูง แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...หลักการวิศวกรรมมนุษย์ปัจจัย เป็น ...แนวคิดวิศวกรรมมนุษย์ปัจจัย 

8. หน้า 56 รายวิชา 1302 832 การวิเคราะห์ความเสียหายและการป้องกัน แก้ไข 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 2 จาก ...matels เป็น ...metals 
  

วาระท่ี 4.3 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียน   
การสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 และส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก        
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548  มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
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และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน 14 รุ่น มีจ านวนนกัศึกษาในหลักสูตร          
รวมทั้งหมด 79 คน และมีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว 11 รุ่น จ านวน 34 คน   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชียวชาญด้านวิศวกรรมอุตสาหการให้มีความรู้ลึกซึ้ง มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความสามารถในการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การวิจัยและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ  เริ่มใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป เป็นหลักสูตร 3 ปี  
ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 48 
หน่วยกิต และแบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต  
และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ รับทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียน
การสอนวัน - เวลาราชการและหรือนอกวัน - เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 จ านวนรับนักศึกษา 5 คน/ปี (แบบ 1.1 จ านวน 3 คน 
แบบ 2.1 จ านวน 2 คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน 37,330.67 บาท/คน/ปี เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา คิดเป็น 70,000 บาท/คน/
ปี  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 5 คน มีตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ต าแหน่งรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 
  มติที่ประชุม: ไม่เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม            
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตรฯ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อน 
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10-11 มกราคม  
2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ควรเพิ่มรายวิชาสัมมนาให้เป็น 3 รายวิชา 
2. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ควรเพ่ิม “มีประสบการณ์ท างานในโรงงาน หรือมีผลงานวิจัย...” 
3. ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

       4. ปรับตามข้อเสนอแนะโดยใช้ข้อเสนอแนะของระดับปริญญาโทเป็นฐานคิด 



26 

 
 
วาระท่ี 4.5 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงแผนการศึกษาของหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2560 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2561 โดยปรับปรุงรายละเอียดแผนการศึกษาให้มีลักษณะเหมาะสมส าหรับการปรับพื้นฐานด้านการใช้งาน
คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น เพ่ิมประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร และประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน 
ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2562  
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงแผนการศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 

 
วาระท่ี 4.6 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงรายละเอียดเงื่อนไขรายวิชา 
ที่ต้องเรียนมาก่อนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2554 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่  
6 พฤษภาคม 2557 โดยขอปรับปรุงรายละเอียดเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ของรายวิชา 2 รายวิชา ได้แก่วิชา 
1421220-55 การเขียนระดับย่อหน้า และวิชา 1421230-55 ภาษาเบื้องต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนวิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุงนี้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อไป 
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วาระที่ 4.7 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับแผนการศึกษา หลักสูตรพยาบาล  
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562        
ซึ่งหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562         
โดยขอปรับแผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา 1904 101 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Anatomy)         
3(2-2-5) ภาคการศึกษาต้น สลับกันกับรายวิชา xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6) ภาคการศึกษาปลาย เนื่องจาก
รายวิชา 1904 101 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Anatomy) 3(2-2-5) เป็นรายวิชาในหมวดรายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ซึ่งตามแผนการศึกษาก าหนดให้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 
1 และเป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งมีข้อจ ากัดของ
ตารางสอนของอาจารย์ผู้สอนและจ านวนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ต้องรองรับการสอนทั้งหลักสูตรพยาบาล  
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   

ทั้งนี ้โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม       
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับแผนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป  

 
วาระท่ี 4.8 การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 สังกัดคณะบริหารศาสตร ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก  
ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548 มีการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 2 ครั้ง ในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2553 
และ พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 11 รุ่น จ านวน 804 คน เหลือนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาจ านวน 120 คน โดยมีข้อมูลนักศึกษา ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา จ านวนรับ
ตามแผน 

(คน) 

จ านวน
นักศึกษาที่ขึ้น
ทะเบียน (คน) 

จ านวนนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาพ้น

สภาพ 

จ านวน
นักศึกษา

คงเหลือ (คน) 
2556 125 140 87 51 2 
2557 125 102 54 43 5 
2558 130 140 70 45 25 
2559 130 86 1 23 62 
2560 130 28 - 2 26 
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ปีการศึกษา จ านวนรับ

ตามแผน 
(คน) 

จ านวน
นักศึกษาที่ขึ้น
ทะเบียน (คน) 

จ านวนนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาพ้น

สภาพ 

จ านวน
นักศึกษา

คงเหลือ (คน) 
รวม 640 496 212 164 120 

 
 ปัจจุบัน ได้ชะลอการรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา เนื่องจาก
ประสบปัญหาจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจ านวนนักศึกษาลดลง  
 การเสนอขอปิดหลักสูตรเนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562 หมวดที่ 5 การปิดหลักสูตรหรือสาขาวิชา ข้อ 16. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปิด
หลักสูตรหรือสาขาวิชา ดังนี้   
        1) หลักสูตรหรือสาขาวิชามีเนื้อหาวิชาและผลลัพธ์ผู้เรียนที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ก าลังคนของประเทศ หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือไม่เป็นไปตาม
นโยบายสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย   
        2) หลักสูตรหรือสาขาวิชามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562 หมวดที่ 5 การปิดหลักสูตรหรือสาขาวิชา คณะบริหาร
ศาสตร์ จึงขออนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 เนื่องจากได้ชะลอการรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา และประสบ
ปัญหาจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีแนวโน้มจ านวนนักศึกษาลดลง  โดยมี
ผลตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะบริหารศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  และคณะกรรมการบริหาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 8/2562 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม: ไมเ่ห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
จัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และให้ปรับปรุงหลักสูตรโดยเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563” โดยก าหนดให้คณะด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้แล้วเสร็จ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการภายในเดือนธันวาคม 2562 และเสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในเดือนมกราคม 2563 เพ่ือให้ทันการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 
 
วาระท่ี 4.9 การปรับปรุงวิชาโทประวัติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัดคณะศิลปศาสตร์  

คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงวิชาโทประวัติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2561 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติ        
ไม่เห็นชอบให้เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
และให้เสนอปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย และมอบคณะศิลปศาสตร์ Reprofile หลักสูตรทั้งหมดที่เก่ียวข้อง  
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โดยการบูรณาการควบรวมหรือปรับหลักสูตรที่มีอยู่  ในเบื้องต้นได้ระบุข้อมูลวิชาโทประวัติศาสตร์ ในเล่มหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน แต่มีข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ให้จัดท าข้อมูลแยกเป็นเล่มวิชาโท 
จึงเสนอขอปรับปรุงวิชาโทประวัติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563  ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว  
และการปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงวิชาโทประวัติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยให้แก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และส่งส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักสูตรก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมี 
รายละเอียดการแก้ไข ดังนี้           

หมวดที่ 1 
     1. หน้า 1 ข้อ 3.2 การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร แก้ไขข้อความ จาก ...รับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่หลักสูตรก าหนดให้เรียนวิชาโท เป็น ...รับนักศึกษาปริญญาตรีที่หลักสูตรก าหนดให้เรียน
วิชาโท 

                     2. หน้า 4 ยอ่หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 5 แก้ไขข้อความ จาก ...และท านุบ ารงศิลปวัฒนธรรม  
เป็น ...และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  3. หน้า 4 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ จาก ...การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือนาไปสู่การการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น ...การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมวดที่ 2    
1. หน้า 6 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร บรรทัดที่ 1-2 แก้ไขข้อความ จาก ...ให้

ความส าคัญกับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์โดยเน้นพ้ืนที่ท้องถิ่นอีสาน ไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็น ...ให้ความส าคัญกับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์โลกโดยเน้นพ้ืนที่ท้องถิ่นอีสาน ไทย และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

2. หน้า 6 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร ให้ระบุปรัชญาของหลักสูตร 
3. หน้า 6 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้พิจารณาว่าครอบคลุมวิชาเลือกหรือไม่ 

และปรับการเขียนข้อ 1.3.2  
หมวดที่ 3    
1. หน้า 9 ให้ระบุข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการ 

แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
 2. หน้า 10-11 ข้อ 2) ความหมายของตัวเลข ให้ระบุตัวเลขท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้ 
 3. หน้า 12 ข้อ 1) กลุ่มวิชาโทพ้ืนฐาน ให้ยุบรวมเนื้อหารายวิชา 1432 120 ประวัติศาสตร์ 

ไทย 1 และรายวิชา 11432 121 ประวัติศาสตร์ไทย 2 เข้าด้วยกัน  
4. หน้า 12 ข้อ 2) กลุ่มวิชาโทเลือก ให้ย้ายรายวิชา 1432 261 ประวัติศาสตร์โลก ไปอยู่ 
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ในกลุ่มวิชาโทพ้ืนฐาน 

5. หน้า 13 ข้อ 3.1.5 แผนการศึกษา ให้ปรับให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ปรับปรุงใหม่ 
           6. หน้า 14-15 รายวิชา 1432 239 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้พิจารณาปรับ

ค าอธิบายรายวิชา บรรทัดที่ 6 ค าว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังได้รับเอกราช” และพิจารณาเพ่ิมเนื้อหา
เกี่ยวกับ ยุคหลังอาณานิคม ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเกิดอาเซียน 

           7. หน้า 19 ให้ปรับชือ่รายวิชา 1432 411 ประวัติศาสตร์กับเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ 16-20 
       8. หน้า 33 ตัดข้อความ “*ทั้งนี้ ยังมีภาระงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (2563) และรายวิชาใน
หลักสูตรอื่นที่ไม่ได้ถูกน ามาคิดร่วม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็น และความเหมาะสม” 

หมวดที่ 4    
- หน้า 38 ข้อ 5.3 ข้อย่อย 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร แก้ไข

ข้อความ จาก ...ค้นตว้า เป็น ...ค้นคว้า 
หมวดที่ 5 
- หน้า 41 ปรับการเขียนข้อ 2.1.3 ใหม่ 
หมวดที่ 7 
1. หน้า 45 ขอให้ทบทวนจ านวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/

และท่ีเกี่ยวข้อง 
2. หน้า 46 ข้อ 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน

หลักสูตร ให้ระบุผู้ด าเนินงานให้ชัดเจน เช่น คณะหรือคณะกรรมการ... ไม่ควรระบุว่า หลักสูตร... 
3. หน้า 47 ข้อ 3.2.3 ย่อหน้าที่ 2 ตัดข้อความ มคอ.4 และ มคอ.6  
4. หน้า 47 ข้อ 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ ให้ปรับการเขียนค าอธิบาย 
5. หน้า 47 ข้อ 6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต ปรับการเขียนให้สอดคล้องกับปรัชญา 
6. หน้า 48 ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตัดข้อความ มคอ.4 

และ มคอ.6  
 หมวดที่ 8 
1. หน้า 52 ข้อ 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ให้ตัดข้อย่อย 2.2  
2. หน้า 52 ข้อ 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ข้อย่อย 2.3 ปรับการเขียนให้เป็น 

เชิงรุกมากขึ้น รวมทั้งการใช้วิจารณญาณ... 
 
วาระท่ี 4.10 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศกึษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563  การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้ง
แรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และส านักงาน
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คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 1 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 มีบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว 5 รุ่น จ านวน 45 คน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  โดยมี
จุดเน้นมุ่งผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร
ศึกษา สร้างสติและปัญญาแก่สังคมด้วยการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  เริ่มใช้หลักสูตรในภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
การศึกษาแต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น แผน ก 
แบบ ก 2 ประกอบด้วย หมวดวิชาบังคับ จ านวน 16 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และหมวด
วิทยานิพนธ์ จ านวน 14 หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี  ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบระบบทวิภาค 1 ปี 
แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์  จัดการเรียนการสอนวัน-
เวลาราชการ และหรือนอกวัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562  จ านวนรับนักศึกษา 5 คน/ปี (แผน ก แบบ ก2 จ านวน 5 คน)  ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน 82,964 บาท/คน/ปี  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
แบบภาคปกติ ในอัตราภาคการศึกษาละ 35,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา คิดเป็น 80,000 บาท/คน/ปี มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 3 คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ รองศาสตราจารย์รตนกร วัฒนทวีกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่  
14/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม: ไม่เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  
และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อน 
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10-11 มกราคม  
2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        1. ให้พิจารณาปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ WIL  
       2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
       3. ส ารวจความต้องการของผู้เรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนครูคณิตศาสตร์ที่ยังไม่จบ 
ปริญญาโทในเขตภาคอีสาน 
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        4. แผนการศึกษาควรเพิ่มเป็น 2 แผน  
          1) แผนที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะภาคฤดูร้อน 
           2) แผนการศึกษาปกติ 
        5. เนื้อหารายวิชาควรปรับให้เหมาะสมกับระดับปริญญาโท 
       6. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
        7. เพิ่มเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สมัยใหม่/ นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์  
              8. พิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course โดยก าหนดรายวิชาให้ชัดเจน 
        9. มีมาตรการและแบบแผนที่ชัดเจนให้นักศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดทั้ง 
หลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่ 
       10. จัดท าหลักสูตรเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี 
        11. ให้ประสานงานกับรองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เพ่ือขอค าแนะน าในการ 
ปรับปรุงหลักสูตร 

หมวดที่ 1 
     1. หน้า 2 ข้อ 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา เพ่ิมอาชีพ  

เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย/ ธนาคาร/ ไฟแนนซ์/ Programmer/ Mathematic Modelling    
                     2. หน้า 3 ข้อ 9. ชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ใส่หมายเหตุ  

รองศาสตราจารย์รตนกร วัฒนทวีกุล ชื่อเดิม มณกรณ์ วัฒนทวีกุล 
  3. หน้า 4-5 ข้อ 11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

    - ปรับการเขียนให้กระชับและเขียนให้เชื่อมโยงเก่ียวกับความต้องการบุคลากรทาง 
คณิตศาสตร์  

   4. หน้า 5-6 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
      1) ปรับการเขียนให้กระชับให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม  
      2) เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนครูคณิตศาสตร์ในภาคอีสาน จังหวัดอุบลและจังหวัด

ใกล้เคียง  
หมวดที่ 2    
1. หน้า 8 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร  
    - ปรับการเขียนให้กระชับมากยิ่งขึ้น เอาเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญ  
2. หน้า 9 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความ เป็น ...มุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้าน

คณิตศาสตร์ศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

3. หน้า 9 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขข้อความเป็น  
           1) 1.3.4 มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  
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           2) 1.3.5 มีสมรรถนะดิจิทัล  

4. หน้า 10 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อ 1) แผนการก ากับมาตรฐาน  
    1) ข้อ 2.2 กลยุทธ์ ข้อ 1) ตัดข้อความ “สนับสนุนให้” 
    2) ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ ให้ก าหนดตัวบ่งชี้ให้ชัดเจนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ องค์ 1  

           5. หน้า 10 ข้อ 2) แผนการพัฒนาบัณฑิต  
          1) ข้อ 2.2 กลยุทธ์ ข้อ 2) แก้ไขข้อความ เป็น สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม...   
          2) ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขข้อความ “อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปีการศึกษา” เป็น “อย่างน้อย 
... รายวิชาต่อปีการศึกษา และแก้ไขจ านวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติสูงขึ้น (เขียน
ให้สามารถวัดได้) 
          3) ข้อ 2.4 หลักฐาน ปรับเป็นจ านวนชิ้นงานให้สามารถวัดได้ 

หมวดที่ 3    
1. หน้า 14 ข้อ 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาที่ 

มหาวิทยาลัยก าหนด ให้เพ่ิม ภาคฤดูร้อนและปรับเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และตัดข้อ 2) นอกวัน – เวลา
ราชการ 
   2. หน้า 14 ข้อ 2.2 ตัดข้อ 2) มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการจัดการจัดการศึกษา     
ในระดับโรงเรียนอย่างน้อย 1 ปี 

 3. หน้า 15 ข้อ 2.6.1 งบประมาณตามแผน ให้ตรวจสอบงบประมาณใหม่ โดยการค านวณ 
จุดคุ้มทุนให้ถูกต้อง  

4. หน้า 19 ข้อ 3.1.4 ให้เพ่ิมรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ที่เน้นการจัดการเรียนการสอน 
เป็นภาษาอังกฤษ 

5. หน้า 19 รายวิชา 1142 817 พีชคณิตส าหรับครู จ าเป็นต้องเรียนหรือไม่ 
           6. หน้า 19 รายวชิา 1142 843 แก้ชื่อรายวิชาภาษาไทย จาก ...สถิติส าหรับครู เป็น  

...สถิติเพ่ืองานวิจัยคณิตศาสตรศึกษา 
           7. หน้า 19 รายวชิา 1142 855 หากนักศึกษาไม่เลือกเรียน จะตอบปรัชญาและวัตถุประสงค์

ไม่ได้ ควรย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ 
       8. หน้า 19 รายวิชา 1142 856 ศาสตร์การรู้และปรัชญาคณิตศาสตร์ศึกษา เป็นรายวิชา
พ้ืนฐานมากเกินไป  
       9. หน้า 19 รายวิชา 1142 893 วิทยานิพนธ์ ควรปรับลดลงเหลือ 12 หน่วยกิต 
 
วาระท่ี 4.11 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2563 การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ
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สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2540 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2540  
ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 4 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน 23 รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 
รวมทั้งหมด 1,395 คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว 19 รุ่น จ านวน 638 คน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง          
พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตรวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตมุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม ศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่าก าลังคนที่มี
คุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการ
พ่ึงพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ทัดเทียมมาตรฐานสากล  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลาให้ใช้เวลา
ศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
84 หน่วยกิต (กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับตามหมวดวิชา 15 หน่วย
กิต กลุ่มวิชาชีพเลือกตามหมวดวิชา 15 หน่วยกิต  สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต และ กลุ่มวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต) การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งรับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอน 
ในวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
จ านวนรับนักศึกษา 60 คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน 49,502 บาท/คน/ปี เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา คิดเป็น 26,000 บาท/
คน/ปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 5 คน มีตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์    
ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและ 
นวัตกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองหลักสูตรฯ และส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักสูตร 
ก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้      
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        1. พิจารณาจัดการเรียนการสอนเป็น Module ในบางรายวิชา       
                               2. พิจารณาจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปให้แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 1 
       3. ระบุรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Block Couse หรือ WIL ให้ชัดเจน 
        4. ชื่อปริญญามีวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ครบ       
2 เรื่อง ให้พิจารณาปรับโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้ง 2 เรื่อง 
       5. เพิ่มเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน มคอ.3 ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

หมวดที่ 1 
     1. หน้า 4 ข้อ 5.2 ประเภทของหลักสูตร ให้พิจารณาเลือกระหว่าง “หลักสูตรปริญญาตรี 

ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ” 
                     2. หน้า 5 ข้อ 8.2 กลุ่มนวัตกรรมซอฟต์แวร์  

    1) ข้อ 2) แก้ไขข้อความ จาก ...Innovation and Software System Analysis  
เป็น ...Innovation and Software System Analyst 
       2) ข้อ 6) แก้ไขข้อความ จาก ...ข้อ 2) แก้ไขข้อความ จาก ...Software Quality and 
Assessment เป็น ...Software Quality and Assessor   
       3) ข้อ 8) ปรับการใช้ข้อความ “Database Specialist” 

  3. หน้า 7-8 ข้อ 11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพิ่มเนื้อหา 
เกี่ยวกับ “แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปี 2560 – 2579” 
   5. หน้า 9 ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน แก้ไขข้อความ เป็น...การผลิต
บัณฑิตด้านวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์นี้ สอดคล้องกับพันธกิจและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านการ
สร้างบัณฑิตที่มคีุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมน าความรู้ คิดเป็น ท าเป็น และด ารงชีวิตบนพื้นฐาน
พอเพียง และกลยุทธ์ในด้านการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกท่ีดี และมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

6. หน้า 9 ข้อ 13.1 ให้ระบุรหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา/ หนว่ยกิตให้ชัดเจน 
7. หน้า 9 ข้อ 13.2 ให้ระบุรหัสวิชา/ ชื่อรายวิชา/ หนว่ยกิตให้ชัดเจน 
หมวดที่ 2    
1. หน้า 10 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร ให้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ “การตอบสนอง

แผนพัฒนาดิจิทัล”  
2. หน้า 10 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร บรรทัดที่ 1-2 แก้ไขข้อความ เป็น ...มุ่งผลิต

บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อมาวิเคราะห์ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม และสามารถสร้างผลงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถ
แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยยึดหลักคุณธรรมเป็นแนวทางในการ
ท างานและการด าเนินชีวิต รวมทั้งมีจิตอาสาเพ่ือส่วนรวม  
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3. หน้า 10 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้พิจารณาเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ “ทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ” “สามารถสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม” 
4. หน้า 12 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ให้พิจารณาปรับการเขียนหลักฐานให้สามารถวัดได้  

และข้อย่อย 1) แผนการก ากับมาตรฐาน 
   1) ข้อ 2.2 กลยุทธ์ ข้อ 1 ตัดข้อความ “ส่งเสริมให้มีการ” 
   2) ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ ให้ระบุตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ด้านการก ากับมาตรฐาน หมวดที่ 7 

ข้อ 7 และปรับหลักฐานและระยะเวลาให้สอดคล้องกัน 
           5. หน้า 12 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ข้อย่อย 3) แผนการพัฒนานักศึกษา 
            - ข้อ 2.2 กลยุทธ์ ให้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ “การสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน
หรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ” 

6. หน้า 14 ข้อ 6) แผนการพัฒนาเพื่อเพ่ิมรายได้ของหลักสูตร  
    1) ข้อ 2) แผนการพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่า ให้ทบทวนใหม่ 
    2) ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ ปรับการเขียนให้สามารถวัดได้ 
หมวดที่ 3    
1. หน้า 15 ข้อ 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษา 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด แก้ไขข้อความ เป็น ...วัน - เวลาราชการหรือนอกวัน – เวลาราชการ 
   2. หน้า 17 ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร ให้ปรับให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 

 3. หน้า 21 ข้อ 1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร ์ให้เลือกรายวิชา 1431 111 จริยศาสตร์และการใช้ 
เหตุผล 

 4. หน้า 21 ข้อ 1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์ ให้เลือกรายวิชา 1441 100 มนุษย์กับสังคม  
5. หน้า 21 ข้อ 1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เลือกรายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพ 

ตามวัย 
6. หน้า 21 ข้อ 1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ให้เลือกรายวิชา  

1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน และเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับ Entrepreneurship ในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 
           7. หน้า 23 ข้อ 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
     1) ให้ควบรวมกลุ่มวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และปรับลดหรือควบรวม

รายวิชาเข้าด้วยกัน เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้ทั้ง 2 กลุ่ม  
     2) พิจารณาปรับเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตเป็น 21-24 หน่วยกิต 
     3) ให้พิจารณารวมรายวิชา 1145 104 โครงงานทางด้านวิทยาการข้อมูล และรายวิชา

1145 109 โครงงานทางด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ เข้าด้วยกันและย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาชีพเลือก 
       8. หน้า 23 ข้อ 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้พิจารณาปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวม  
       9. หน้า 28 แผนการศึกษาให้ระบุให้ชัดเจนว่ารายวิชาใดสอนแบบ WIL 
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       10. หน้า 56 รายวิชา 1455 236 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 ความรู้เบื้องต้น จาก ...ความรู้เบื้องต้น นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ เป็น ...นิยามและขอบเขตของ
ภาษาศาสตร์       

11. หน้า 40 รายวิชา 1141 002 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย ให้ตรวจสอบการพิมพ์ค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย 

12. หน้า 40 รายวิชา 1146 003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 3 จาก ...เทคโนโลยีอีเทอร์เนต เป็น ...เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต  

13. หน้า 41 รายวิชา 1145 002 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 4 จาก ...laboratory work related to the topics เป็น ...laboratory work in the 
related topics 

14. หน้า 45 รายวิชา 1145 101 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาษาไทย “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจร่วมกับสถานประกอบการ” “data analysis 
project in partner with private industry” 

15. หน้า 46 รายวิชา 1145 104 โครงงานทางด้านวิทยาการข้อมูล แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 1-2 จาก ...Developing project’ studies of data science under the supervision of 
the project advisor เป็น ...Developing data science project studies under the supervision of the 
project advisor 

16. หน้า 47 รายวิชา 1145 108 การพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมซอฟต์แวร์ ปรับชื่อ
รายวิชาภาษาอังกฤษ เป็น ...Software Innovation Development and Application  

17. หน้า 47 รายวิชา 1145 109 โครงงานทางด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 1 จาก ...Developing project’s studies of software innovation under the 
supervision of the project advisor เป็น ...Developing software innovation project under the 
supervision of the project advisor 

18. หน้า 48 รายวิชา 1145 200 การท าคลังข้อมูล ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

19. หน้า 47 รายวิชา 1145 202 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 3 จาก ...การแปรความหมาย เป็น ...การแปลความหมาย 

20. หน้า 50 รายวิชา 1145 206 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 3 จาก ...intensity and binary transformations เป็น ...frequency and binary 
transformations 

 21. หน้า 51 รายวิชา 1145 213 หัวข้อที่น่าสนใจในภาษาโปรแกรม แก้ไขชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จาก ...Selected topics in Programming Language เป็น ...Selected Topics in Programming 
Language 
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22. หน้า 51 รายวิชา 1145 210 การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป ปรับค าอธิบายรายวิชา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
23. หน้า 52-53 รายวิชา 1145 214 หัวข้อที่น่าสนใจในนวัตกรรมซอฟต์แวร์ I และรายวิชา

1145 215 หัวข้อที่น่าสนใจในนวัตกรรมซอฟต์แวร์ II ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
24. หน้า 53 รายวิชา 1145 216 วิศวกรรมความต้องการ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 3 จาก ...aim scope and lifecycle เป็น ...aim, scope and cycle 
25. หน้า 53 รายวิชา 1145 300 สหกิจศึกษาทางด้านนวัตกรรม ปรับการเขียนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  
26. หน้า 55 ข้อ 3.2.1 แก้ไขข้อความจาก ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็น ...อาจารย์

ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
27. หน้า 55-63 เพ่ิมหัวตารางทุกหน้า 
28. หน้า 58 ข้อ 3.2.2 ตัดข้อความ “มีหน้าที่สอนและวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา”    
29. หน้า 64 ข้อ 4.1 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/การฝึกงาน ให้ระบุ “ไม่ม”ี 
31. หน้า 64 ข้อ 1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ของสหกิจศึกษา ให้น าข้อความจากจุดด ามาระบุ 
31. หน้า 65 ข้อ 4) แก้ไขข้อความ เป็น …บริษัทที่มีความร่วมมือ และขอให้ระบุเงื่อนไขใน 

MOU กระบวนการต่าง ๆ และปรับข้อความ จาก...คือ เป็น เช่น 
32. หน้า 65 ข้อ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้น าข้อความจากจุดด ามาระบุ 
33. หน้า 66 ข้อ 5.4 จ านวนหน่วยกิต ตัดข้อความ “และจ านวนชั่วโมง 135 ชั่วโมง” 
หมวดที่ 4    
1. หน้า 68 ข้อ 5. แก้ไขข้อความจาก ...โครงงาน Problem base learning เป็น  

...โครงงาน Problem-based learning  
2. หน้า 72 ข้อ 2. แก้ไขข้อความจาก ...มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก 

website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ เป็น ...มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอนและท ารายงาน 
โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

3. หน้า 73-75 ข้อ 3. สมรรถนะ (Competency) ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ปรับการเขียน
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแต่ละชั้นปี  

หมวดที่ 5 
- หน้า 89 2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับหลักสูตร ตัดข้อความ  

“การสอบใบประกอบวิชาชีพ Exit exam/ License” 
หมวดที่ 7 
- หน้า 92 ข้อ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เพ่ิม “ห้องค้นคว้าคณะ” 
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 หมวดที่ 8 

                    - หน้า 96 ข้อ 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ตัดข้อความ “การสอบใบประกอบ
วิชาชีพ Exit exam/License” 

 
วาระท่ี 4.12 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปลี่ยน
ชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563  การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2548 มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559  มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน 15 รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรรวมทั้งหมด 1,345 คน และมี
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว 11 รุ่น จ านวน 646 คน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
เป็นหลักสูตรวิชาชีพ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตมุ่งผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความรู้ ความสามารถ
ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ มีความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิค  หลักสูตรมีการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning) ร่วมกับบริษัทและสถานประกอบการ นอกจากนั้น 
หลักสูตรยังมีการบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งชีวิตไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา  เริ่มใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2563 เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลาปริญญาตรี 4 ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน     
6 ภาคการศึกษาปกติ และหลักสูตรเต็มเวลาปริญญาตรี 2 ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา  จ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร ส าหรับปริญญาตรี 4 ปี ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า   
30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 42 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ
บังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน 24 หน่วยกิต สหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต) และหมวดวิชา
เลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และส าหรับปริญญาตรี 2 ปี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 27 หน่วย
กิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต สหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต)  
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการหรือนอกวัน-เวลา
ราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
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ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
จ านวนรับนักศึกษา 100 คน/ปี (ปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 50 คน และปริญญาตรี 2 ปี จ านวน 50 คน) ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน 52,439 บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  
ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา คิดเป็น 26,000 บาท/คน/ปี มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 5 คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านภาษา คือ รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  
ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตรฯ และส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักสูตรก่อน 
น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้      
        1. ให้เพิ่ม สาขาวิชาเอก จ านวน 2-3 วิชาเอก  
                               2. เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิชาเอก 
       3. ตัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(ต่อเนื่อง) 
        4. ค าอธิบายรายวิชาให้เรียงตามโครงสร้างหลักสูตร และไม่ซ้ ากัน 
        5. จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Module โดยระบุในแผนการศึกษาให้ชัดเจน 

หมวดที่ 1 
     1. หน้า 1 ข้อ 1. รหัสและชื่อหลักสูตร ตัดข้อความ “ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อเนื่อง) ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in 
Information and Communication Technology (Continuing Program)” 

                     2. หน้า 1 ข้อ 3. วิชาเอก ให้เพ่ิมวิชาเอก 
  3. หน้า 3 ข้อ 8.2 แก้ไขข้อความ เป็น ...เทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงและความ 

ปลอดภัยทางไซเบอร์   
   4. หน้า 5 ข้อ 11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปรับการเขียน 
ข้อความ บรรทัดที่ 11 “สมองกลฝังตัว (Embedded Software)”  

หมวดที่ 2     
1. หน้า 7 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับการเขียนใหม่ให้สามารถวัดได้ 
2. หน้า 8 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับรูปแบบการเขียนให้เป็นไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด และสามารรถวัดประเมินได้ 
3. หน้า 9 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ให้พิจารณาปรับการเขียนหลักฐานให้สามารถวัดได้  
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และข้อย่อย 1) แผนการก ากับมาตรฐาน 

   1) ข้อ 2.2 กลยุทธ์ ข้อ 1 ตัดข้อความ “ส่งเสริมให้มีการ” 
2) ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ ให้ระบุตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ด้านการก ากับมาตรฐาน หมวดที่ 

7 ข้อ 7 และปรับหลักฐานและระยะเวลาให้สอดคล้องกัน 
           4. หน้า 9 ข้อ 2 แผนการพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่า  
            - ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขข้อความเป็น “จ านวนศิษย์เก่าเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 10 คน” 

5. หน้า 10 ข้อ 3) แผนการพัฒนานักศึกษา 
    - ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ ให้พิจารณา “นักศึกษาผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษาในปีนั้น” 
6. หน้า 10 ข้อ 4) แผนพัฒนาคณาจารย์ ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ ก าหนดตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน 

“อาจารย์มีคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น” 
หมวดที่ 3    
1. หน้า 12 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้แยกแผนการรับผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. 
 2. หน้า 20 ข้อ 1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ ให้เลือกรายวิชา 1431 111 จริยศาสตร์และการใช้ 

เหตุผล 
 3. หน้า 21 ข้อ 1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์ ให้เลือกรายวิชา 1441 100 มนุษย์กับสังคม 
4. หน้า 21 ข้อ 1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เลือกรายวิชา 1502 100 การดูแลสุขภาพ 

ตามวัย 
5. หน้า 21 ข้อ 1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ให้เลือกรายวิชา  

1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน และเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับ Entrepreneurship ในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 
           6. หน้า 23 ข้อ 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
     1) รายวิชา 1146 102 การเขียนโปรแกรมส าหรับสื่อปฏิสัมพันธ์ แก้ไขชื่อรายวิชา

ภาษาอังกฤษเป็น ...Programming Writing for Interactive Media 
     2) รายวิชา 1146 105 การโปรแกรมระบบเครือข่าย ให้ตรวจสอบชื่อภาษาไทย 
     3) กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับ 1. การบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ  
       7. หน้า 24 ข้อ 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  
           1) ให้ปรับรายวิชาแต่ละกลุ่มวิชาใหม่  
           2) ให้เพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยี... 
       8. หน้า 31-37 แผนการศึกษา ปรับให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป 

9. หน้า 54 รายวิชา 1146 001 การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 1 ความรู้เบื้องต้น จาก ...study logic programming in program development เป็น  
...study of logic programming in program development 
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       10. หน้า 56 รายวิชา 1145 003 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 3 ความรู้เบื้องต้น จาก ...เทคโนโลยีอีเทอร์เนต เป็น ...เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต 

11. หน้า 58 รายวิชา 1146 101 กลยุทธ์และการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 2 จาก ...effectiveness evaluation and analyzing เป็น ...effective evaluation 
and analysis  

12. หน้า 59 รายวิชา 1146 110 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 1-2 จาก ...Developing project’ studies of information and 
communication technology under supervision of project advisor เป็น ...Developing information and 
communication technology project under supervision of project advisor 

13. หน้า 60 รายวิชา 1146 105 การโปรแกรมระบบเครือข่าย แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 1 เป็น ...Concepts, methodology and tools for networking software  

15. หน้า 60 รายวิชา 1146 106 ความมั่นคงทางไซเบอร์ ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้ตรงกัน  

16. หน้า 64 รายวิชา 1146 204 การประมวลผลภาพและเสียง แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 ความรู้เบื้องต้น จาก ...รูปภาพดิจิตอล เป็น ...รูปภาพดิจิทัล 

17. หน้า 65 รายวิชา 1146 209 การพิมพ์ 3 มิติและการออกแบบบรรุจภัณฑ์ ตรวจสอบ
การพิมพ์  

19. หน้า 66 รายวิชา 1146 210 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ความจริงเสริมและความจริง
เสมือน แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 จาก ...ความการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ เป็น ...การ
ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ 

20. หน้า 67 รายวิชา 1146 215 เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นและอุปกรณ์ฝังตัว แก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 1-2 จาก ...เครื่องมือพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน  วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง  พลังงานและก าลังไฟฟ้า สัญญาณทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์  ระบบดิจิตอล เป็น ...เครือ่งมือพื้นฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  พลังงานและก าลังไฟฟ้า สัญญาณทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบดิจิทัล และปรับค าอธิบายภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

21. หน้า 68 รายวิชา 1146 216 วิทยาการรหัสลับ ข้อความ “การเข้ารหัสข้อความ” ไม่มี
ในค าอธิบายภาษาอังกฤษ 

22. หน้า 68 รายวิชา 1146 218 ซอฟต์แวร์ก าหนดเครือข่าย แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 จาก ...ความเข้าใจเกี่ยวกับเอสดีเอ็น เป็น ...เอสดีเอ็น และปรับค าอธิบายภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกัน 

23. หน้า 70 รายวิชา 1146 222 นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล ปรับค าอธิบายภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
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24. หน้า 72 รายวิชา 1146 104 การบริหารระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย แก้ไข

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 1 จาก ...file and folder architecture เป็น ...file and folder 
structure และปรับให้สอดคล้องกันทุกรายวิชา 

25. หน้า 72 รายวิชา 1146 106 ความมั่นคงทางไซเบอร์ ปรับค าอธิบายภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 

26. หน้า 76 ข้อ 3.2 แก้ไขข้อความจาก ...อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น ...อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   

27. หน้า 86 ข้อ 1) แก้ไขข้อความ เป็น มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม/การฝึกงาน และให้น าข้อความจากจุดด ามาระบุ 

28. หน้า 88 ข้อ 2) แก้ไข เป็น ช่วงเวลา: ภาคปลาย ชั้นปทีี่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 
หมวดที่ 4    
1. หน้า 90 ข้อ 2. แก้ไขข้อความ เป็น การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2. หน้า 94 ข้อ 3. สมรรถนะ (Competency) ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ปรับการเขียนให้

สอดคล้องกับแผนการศึกษาแต่ละชั้นปี และสามารถวัดได้ 
3. หน้า 100-110 ข้อ 4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

จากหลักสูตรสู่รายวิชา ให้ทบทวนการใช้จุดขาวและจุดด า  
หมวดที่ 5 
- หน้า 112 ข้อ 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แยกเกณฑ์การส าเร็จ 

การศึกษาของผู้จบในระดับ ปวส. 
หมวดที่ 7 
1. หน้า 113 แก้ไขข้อความ เป็น ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. หน้า 114 ข้อ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เพิ่มห้องค้นคว้าคณะ 
3. หน้า 115 ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อย่อย 2.1 แก้ไข

ข้อความจาก ...มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 70 เป็น …มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 85 

 หมวดที่ 8 
         1. หน้า 117 ตรวจสอบการใช้ชื่อหลักสูตรให้ถูกต้อง 
         2. หน้า 117 ข้อ 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ตัดข้อความ การสอบใบประกอบ 

วิชาชีพ Exit exam/License และตรวจสอบว่าหลักสูตรประเมินด้านใดบ้าง 

 
วาระท่ี 4.13 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2557 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
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คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร      

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจาก อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 1 คน จะลาปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ท าให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพียงจ านวน 2 คน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกจ านวน 2 คน รวมเหลือเพียงจ านวน 4 คน 
ซึ่งไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด คือ 5 คน  โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 อนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวมีนักศึกษาคงค้างยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาอยู่เพียง 5 คน และคาดหมายว่าภายในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาของหลักสูตรจะส าเร็จการศึกษาทุกคน 
ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562  
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะขอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ และส่งให้ส านักงาน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักสูตรก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไข  
      สมอ.08 

- หน้า 2 ข้อ 2 เหตุผลและสาระในการปรับปรุง ให้ปรับข้อความ เป็น ปรับต าแหน่งผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์บุญชู ภูศรี จากเดิมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร แก้ไขเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
วาระท่ี 4.14 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน 8 หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์     
และคณะนิติศาสตร์    

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จ านวน 8 หลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สกอ.รับทราบ เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 25 อยู่ระหว่างรอ สกอ. รับทราบ เนื่องจากอาจารย์จะ พ.ศ. 
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ล าดับ

ที ่
หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่ สกอ.รับทราบ เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 

สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

กุมภาพันธ์ 
2560 

การปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. 
สาขาวิชาเคมี เพื่อปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เนื่องจากอาจารย์ฯ ซ้ าซ้อนกัน 

เกษียณอายุราชการในปี
การศึกษา 2563  
จ านวน 1 คน 

2558 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

27  
พฤษภาคม 

2560 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 

เนื่องจากอาจารย์มีภารกิจ
ด้านการการบริหารใน
ต าแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

พ.ศ. 
2558 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 
 

28 
มกราคม 
2560 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 

เนื่องจากอาจารย์จะ
เกษียณอายุราชการ  
จ านวน 1 คน 

พ.ศ. 
2558 

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

27 
สิงหาคม 
2559 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ใน
หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารหลักสูตร 

พ.ศ. 
2558 

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

27  
พฤษภาคม 

2560 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 

เนื่องจากมีอาจารย์ย้ายไป
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 1 คน 

พ.ศ. 
2558 

6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

26 
พฤศจิกายน 

2554 

2 ธันวาคม 2556 เนื่องจากอาจารย์ไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

พ.ศ. 
2548 

คณะเภสัชศาสตร ์
7 หลักสูตรเภสัชศาสตร 

มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

25 
สิงหาคม 
2561 

2 กรกฎาคม 2562 
(ผ่านระบบ CHECO) 

เนื่องจากมีอาจารย์ไปด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ จ านวน 1 คน และ 

พ.ศ. 
2558 
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ล าดับ

ที ่
หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่ สกอ.รับทราบ เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 มีอาจารย์ลาออกจากราชการ 
จ านวน 1 คน 

คณะนิติศาสตร ์
8 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิติศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

25 
มิถุนายน 
2562 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 

เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก
จากการปฏิบัติหน้าที่ในคณะ
นิติศาสตร์ จ านวน 1 คน 

พ.ศ. 
2558 

 
 ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

4.14.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้สอน และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   

 
4.14.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป    

 
4.14.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

         มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
 

4.14.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   
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4.14.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
          มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   
 

4.14.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้สอน และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบกอ่นน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป    

 
4.14.7 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562  

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   

 
4.14.8 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   

 
วาระท่ี 4.15 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8 หลักสูตร สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
และคณะเภสัชศาสตร์    

คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับ     
ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8 หลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สกอ.รับทราบ เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะเกษตรศาสตร์ 
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
25  

พฤษภาคม 
อยู่ระหว่างอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์เกษียณอายุราชการ 
จ านวน 1 คน  

พ.ศ. 
2558 
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ล าดับ

ที ่
หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่ สกอ.รับทราบ เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 2562 บันทึกข้อมูลในระบบ 
CHECO 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

27  
พฤษภาคม 

2560 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 18 

กุมภาพันธ์ 2562 

 เนื่องจากมีอาจารย์ย้ายไปเป็น  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 คน 

พ.ศ. 
2558 

3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

27  
พฤษภาคม 

2560 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 17 

มิถุนายน 2562 

 เนื่องจากมีอาจารย์ย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
จ านวน 2 คน 

พ.ศ. 
2558 

4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

27  
พฤษภาคม 

2560 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 17 

มิถุนายน 2562 

 เนื่องจากมีอาจารย์ย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 2 คน 

พ.ศ. 
2558 

คณะวิทยาศาสตร์ 
5  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

24 
มิถุนายน 
2560 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 7  

มีนาคม 2562 

เนื่องจากปรับเปลี่ยนอาจารย์ไป
ประจ าหลักสูตรอื่น จ านวน 1 คน 
และอาจารย์จะเกษียณอายุราชการ 
จ านวน 1 คน 

พ.ศ. 
2558 

6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

29 
กรกฎาคม 

2560 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 12  

มีนาคม 2562 

เนื่องจากปรับเปลี่ยนอาจารย์ไป
ประจ าหลักสูตรอื่น จ านวน 1 คน 
และอาจารย์จะเกษียณอายุราชการ 
จ านวน 1 คน 
 
 

พ.ศ. 
2558 

คณะศิลปศาสตร์ 
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ 
24

มิถุนายน 
ส่งในระบบ CHECO 

เมื่อวันที่ 7  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของหลักสูตรในปัจจุบัน 

พ.ศ. 
2558 
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ล าดับ

ที ่
หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที่ สกอ.รับทราบ เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์

มาตรฐาน
หลักสูตร 

การสื่อสาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

2560 มีนาคม 2562 

คณะเภสัชศาสตร ์
8 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
30 

มกราคม 
2559 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 18  

เมษายน 2562 

เนื่องจากมีอาจารย์ลาออกจากการ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวน 1 คน  

พ.ศ. 
2548 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
4.15.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อน
น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   

 
4.15.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560   
มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 

หลักสูตร และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อน
น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   
 

4.15.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560   

  มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อน
น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   

 
4.15.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 
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 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อน
น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   

 
4.15.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบ      
ก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   

 
4.15.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบ      
ก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   
 

4.15.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560     

 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อน
น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป  
 

4.15.8 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559      
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อน
น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562  
ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562  

ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงาน
พิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2562 โดยก าหนดวันประชุมฯ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 8 -9 
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป 
  มติที่ประชุม:  รับทราบ 
 
เวลา 17.00 น.  ปิดการประชุม 
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................................................ 
(นายวิชญ์ธวัช ค าสุข) 

นักวิชาการศึกษา 
ผู้จดรายงานการประชุม  

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

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


