
         
 

          
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 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  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อธิการบดี   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์โพยม  วงศ์ภูวรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ดรุณี  รุจกรกานต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์นิวิท  เจริญใจ    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 9. รองศาสตราจารย์ล าปาง  แม่นมาตย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 8. นายสนธิ  คชวัฒน ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 9. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
             และเลขานุการ 
 10. นายอัมพล  พันธุ์วงศ์     รักษาการในต าแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

         หัวหน้าส านักงาน                       

                                                                                   พัฒนาคุณภาพการศึกษา             
 11. นายวิชญ์ธวัช  ค าสุข                           นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กรรมการที่ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
 
 
 



2 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวสุภาวดี  จันทนุช     นักวิชาการศึกษา 
 2. นางอรอุมา  หล่าบรรเทา     นักวิชาการศึกษา 
 3. นางสาวธรสิรี  ศรีจันทร ์     นักวิชาการศึกษา 
 4. นายเอกสิทธิ์  โพธิ์ชูชาติ     นักวิชาการศึกษา  
 5. นางนาถรัดดา  ยอดเอ้ือ     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

รายช่ือผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
        1. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว    คณบดี 
 2. นางสาวสิริรัตน์  ชอบขาย    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์  หงษภ์ักด ี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. นางสาวสายรุ้ง  ดินโคกสูง    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5. นางสาวจิรภา  โสภณ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6. นางสาวอรุณี  มะฎารัก     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
        1. นายธีนทัต  โกศัลวิตร     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. นางสาววิชดา  ลวินานนท์ชัย    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. นายดุสิต  จักรศิลป์     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4. นางสาวเคียงขวัญ  อักษรวงศ์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5. นางสาวสิรินทิพย์  ทวีเดช    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6. นายจักริน  วชิรเมธิน     อาจารย์ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์ลภัส  ชัยหิรัญกิตติ ์  อาจารย์ 

  

การเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา 1115 857 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาสัตว์ (Special Topics in 
Animal Biology) 2(2-0-6) และขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 1. นางสาวสุทธนา  ปลอดสมบูรณ์    คณะวิทยาศาสตร์ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา  พิมพ์สนอง     คณะวิทยาศาสตร์  
 

การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรหัสและชื่อรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ 

 1. นางสาวสุทธนา  ปลอดสมบูรณ์    คณะวิทยาศาสตร์ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา  พิมพ์สนอง     คณะวิทยาศาสตร์ 
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การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และจ านวน 
ชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

 1. นายแพทย์ประวิ  อ  าพันธุ์     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  

การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงค าอธิบายในโครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท 

 1. นางสาววิศรา  ไกรวัฒนพงศ์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 2. นายชนะบูรณ์  อินทรพันธุ์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 3. นางสาวศิริสุดา  แสนอิว     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 1. นางสาวสุทธนา  ปลอดสมบูรณ์    คณะวิทยาศาสตร์ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา  พิมพ์สนอง     คณะวิทยาศาสตร์ 
 

การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา  โสภาคะยัง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

รายชื อผู้เข้าร่วมประชุมที เกี ยวข้อง 

1. นางกัญญ์ณัชพร  ศรีสร้อย     คณะบริหารศาสตร์ 

2. นางเรไร  กาฬบุตร     คณะวิทยาศาสตร์ 

 

เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามล าดับ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
วาระที ่1.1 รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

     ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนจ านวนทั้งสิ้น 71 หลักสูตร  
จ าแนกเปนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 41 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 19 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก จ านวน 11 หลักสูตร มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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1) การเปิดหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้  

การประชุม

คณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองฯ 

คร้ังที่ / วันที่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

คร้ังที  6/2562  

วันที  8-9 พฤศจิกายน 

2562 

1) หลักสูตรสาธารณสุข- 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา

สาธารณสุขศาสตร์  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  

สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข 

คณะกรรมการพิจารณา

กลั นกรองหลักสูตรฯ เห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที  2/2563 

วันที  14-15 กุมภาพันธ์ 2563 

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ

หลักสูตร ในการประชุม  

คร้ังที  3/2563 (วาระเวียน) 

วันที  23 มีนาคม 2563  

 2) หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2563 สังกัดคณะศิลปศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ 

ในการประชุมคร้ังที  11/2562  

วันที  21 ธันวาคม 2562 

ส่งข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบ 

CHECO เรียบร้อยแล้ว 

คร้ังที  1 วันที  29 มกราคม 

2563 

คร้ังที  2 วันที  25 กุมภาพันธ ์

2563 

 
2) หลักสูตรที ถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 จ านวน 9 หลักสูตร 

จ าแนกเปนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก  
จ านวน 2 หลักสูตร มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

การประชุม

คณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองฯ 

คร้ังที่ / วันที่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

คร้ังที  1/2562  

วันที  11-12 มกราคม 

2562 

1) หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2562 สังกัดคณะพยาบาล

ศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ

ในการประชุมคร้ังที  4/2562  

วันที  25 พฤษภาคม 2562   

สภาวิชาชีพรบัรองแล้ว  

วันที  13 พฤษภาคม 2562 

คร้ังที  6/2562  

วันที  8-9 พฤศจิกายน 

2562 

2) หลักสูตรสถาปัตยกรรม-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร

คณะกรรมการพิจารณา

กลั นกรองหลักสูตรฯ เห็นชอบ

ในคราวประชุม คร้ังที  6/2562  

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ

หลักสูตร ในการประชุมคร้ังที  

3/2563 (วาระเวียน) วันที  23 
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การประชุม

คณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองฯ 

คร้ังที่ / วันที่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัด

คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร ์

วันที  8-9 พฤศจิกายน 2562 มีนาคม 2563 2563 

คร้ังที  1/2563  

วันที  10-11 มกราคม 

2563 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  

สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการพิจารณา

กลั นกรองหลักสูตรฯ เห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที  1/2563 

วันที  10-11 มกราคม 2563 

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ

หลักสูตร ในการประชุมคร้ังที  

2/2563 วันที  22 กุมภาพันธ์ 

2563 

 4) หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการพิจารณา

กลั นกรองหลักสูตรฯ เห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที  1/2563 

วันที  10-11 มกราคม 2563 

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ

หลักสูตร ในการประชุมคร้ังที  

2/2563 วันที  22 กุมภาพันธ์ 

2563 

 5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวชิา

วิศวกรรมอุตสาหการ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์

คณะกรรมการพิจารณา

กลั นกรองหลักสูตรฯ เห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที  1/2563 

วันที  10-11 มกราคม 2563 

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ

หลักสูตร ในการประชุมคร้ังที  

3/2563 (วาระเวียน) วันที  23 

มีนาคม 2563 

 6) หลักสูตรปรัชญาดษุฎี

บัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรม 

อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ์

คณะกรรมการพิจารณา

กลั นกรองหลักสูตรฯ เห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที  1/2563 

วันที  10-11 มกราคม 2563 

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ

หลักสูตร ในการประชุมคร้ังที  

3/2563 (วาระเวียน) วันที  23 

มีนาคม 2563 

คร้ังที  1/2563  

วันที  10-11 มกราคม 

2563 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  

สาขาวชิาการจัดการการผลิต

อุตสาหกรรมอาหาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการพิจารณา

กลั นกรองหลักสูตรฯ เห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที  1/2563 

วันที  10-11 มกราคม 2563 

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ

หลักสูตร ในการประชุมคร้ังที  

3/2563 (วาระเวียน) วันที  23 

มีนาคม 2563 
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การประชุม

คณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองฯ 

คร้ังที่ / วันที่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

สังกัดคณะเกษตรศาสตร ์

คร้ังที  2/2563  

วันที  14-15 กุมภาพันธ์ 

2563 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการพิจารณา

กลั นกรองหลักสูตรฯ เห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที  2/2563 

วันที  14-15 กุมภาพันธ์ 2563 

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ

หลักสูตร ในการประชุมคร้ังที  

3/2563 (วาระเวียน) วันที  23 

มีนาคม 2563 

 9) หลักสูตรปรัชญาดษุฎี

บัณฑิต สาขาวชิาเคม ีหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 สังกัด

คณะวิทยาศาสตร ์

คณะกรรมการพิจารณา

กลั นกรองหลักสูตรฯ เห็นชอบ

ในการประชุม คร้ังที  2/2563 

วันที  14-15 กุมภาพันธ์ 2563 

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ

หลักสูตร ในการประชุมคร้ังที  

3/2563 (วาระเวียน) วันที  23 

มีนาคม 2563 

 

3) หลักสูตร reprofile ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
การประชุม

คณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองฯ 

คร้ังที่ / วันที่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

คร้ังที  5/2562  

วันที  13-14 กันยายน 

2562 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรม

อาเซียน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สังกัดคณะศิลปศาสตร ์

สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ

ในการประชุมคร้ังที  11/2562  

วันที  21 ธันวาคม 2562 

อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล

หลักสูตรในระบบ CHECO  

คร้ังที  5/2562  

วันที  13-14 กันยายน 

2562 

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

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ 

ในการประชุมคร้ังที  9/2562  

วันที  26 ตุลาคม 2562 

อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล

หลักสูตรในระบบ CHECO  

คร้ังที  1/2563  

วันที  10-11 มกราคม 

2563 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

คณะกรรมการพิจารณา

กลั นกรองหลักสูตรฯ เห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที  1/2563 

วันที  10-11 มกราคม 2563 

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ

หลักสูตร ในการประชุมคร้ังที  

2/2563 วันที  22 กุมภาพันธ์ 

2563 
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การประชุม

คณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองฯ 

คร้ังที่ / วันที่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 4) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส ์
ชีวการแพทย์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการพิจารณา

กลั นกรองหลักสูตรฯ เห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที  1/2563 

วันที  10-11 มกราคม 2563 

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ

หลักสูตร ในการประชุมคร้ังที  

2/2563 วันที  22 กุมภาพันธ์ 

2563 

 

4) หลักสูตรที ปรับปรุงก่อนครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  

ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 หลักสูตร มีผลการด าเนินงานดังนี้  

การประชุม

คณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองฯ 

คร้ังที่ / วันที่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

คร้ังที  5/2562  

วันที  13-14 กนัยายน 

2562 

1) หมวดวิชาศึกษาทั วไป  

ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2563 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ในการประชุมครั้งที  9/2562  

วันที  26 ตุลาคม 2562 

รอพิจารณารับทราบหลักสูตร

จากส านักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม  

คร้ังที  2/2563  

วันที  14-15 กุมภาพันธ์ 

2563 

2) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต  

สาขาวชิาการออกแบบ 

นวัตศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการพิจารณา

กลั นกรองหลักสูตรฯ เห็นชอบ 

ในการประชุมคร้ังที  2/2563  

วันที  14-15 กุมภาพันธ์ 2563 

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ

หลักสูตร ในการประชุมคร้ังที  

3/2563 (วาระเวียน) วันที  23 

มีนาคม 2563 

คร้ังที  3/2563 

วันที  13 มีนาคม 2563 

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการเงนิ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  

พิจารณาให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ ในการประชุม

คร้ังที  1/2563 วันที  21 

มกราคม 2563  

 

เสนอคณะกรรมการพิจารณา

กลั นกรองหลักสูตรฯ ในการ

ประชุมคร้ังที  3/2563 

วันที  13 มีนาคม 2563 
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การประชุม

คณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองฯ 

คร้ังที่ / วันที่ 

หลักสูตร ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการการโรงแรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  

พิจารณาให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ ในการประชุม

คร้ังที  1/2563 

วันที  21 มกราคม 2563  

เสนอคณะกรรมการพิจารณา

กลั นกรองหลักสูตรฯ  

ในการประชุม คร้ังที  3/2563 

วันที  13 มีนาคม 2563 

คร้ังที  4/2563 

วันที  8-9 พฤษภาคม 

2563 

5) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาการปกครอง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  

พิจารณาให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ ในการประชุม

คร้ังที  2/2563 วันที  18 

กุมภาพันธ์ 2563  

น าเสนอคณะกรรมการ

พิจารณากลั นกรองหลักสูตรฯ  

ในการประชุมคร้ังที  4/2563 

วันที  8-9 พฤษภาคม 2563 

 6)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

บัณฑิต  

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  

พิจารณาให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ ในการประชุม

คร้ังที  2/2563 

วันที  18 กุมภาพันธ์ 2563  

น าเสนอคณะกรรมการ

พิจารณากลั นกรองหลักสูตรฯ  

ในการประชุมคร้ังที  4/2563 

วันที  8-9 พฤษภาคม 2563 

 

5) หลักสูตรที ปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1)  

ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื อสาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั นกรองฯ ในการประชุมครั้งที  6/2562 

วันที  8-9 พฤศจิกายน 2562 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุมครั้งที  2/2563 วันที    

22 กุมภาพันธ์ 2563 

 

6) หลักสูตรปิดไม่สมบูรณ์ ที ยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 โดยสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงเหลือในหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร จ าแนกเปนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จ านวน 2 หลักสูตร ปริญญาโท จ านวน 6 หลักสูตร และปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้  
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คณะ/หลักสูตร สถานะคงเหลือนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 14 คน  
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2560 40 14 12 
2559 40 6 2 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 1 คน  
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2558 5 1 1 
คณะศิลปศาสตร์ 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 33 คน  
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2560 30 17 13 
2559 30 24 15 
2558 30 33 5 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

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

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

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

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 34 คน 
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2561 15 18 15 
2560 15 17 9 
2559 10 9 4 
2558 10 12 6 

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  
สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื องส าอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 10 คน 
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2561 12-20 2 1 
2560 12-20 4 4 
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คณะ/หลักสูตร สถานะคงเหลือนักศึกษา 

2559 12-20 6 2 
2558 12-20 3 3 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 1 คน 
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2559 15 2 1 
คณะรัฐศาสตร์ 
9. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

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

2558 25 12 3 
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที  3 มีนาคม 2563 
 
7) หลักสูตรที ชะลอรับนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 หลักสูตร 

คณะ/หลักสูตร สถานะคงเหลือนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เวียดนาม 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 10 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 29 คน  
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2560 30 15 9 
2559 30 25 16 
2558 30 19 1 

 2557 30 18 3 
คณะบริหารศาสตร์ 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพื อการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 

มีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 98 คน  
ปีการศึกษา แผนรับ รับเข้า (คน) คงเหลือ (คน) 

2560 130 28 24 
2559 130 86 59 
2558 130 140 12 

 2557 130 96 2 
 2556 130 140 1 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที  3 มีนาคม 2563 
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8) หลักสูตรที ถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 

หลักสูตร จ าแนกเปนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร  
และระดับปริญญาเอก จ านวน 3 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 

คณะ หลักสูตร: สาขาวิชา ผลการด าเนินงาน 
วิทยาศาสตร์ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
อยู่ระหว่างคณะ
ด าเนินการ 

วิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

อยู่ระหว่างคณะ
ด าเนินการ 

เภสัชศาสตร์ 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

อยู่ระหว่างคณะ
ด าเนินการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

อยู่ระหว่างคณะ
ด าเนินการ 

ศิลปศาสตร์ 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

อยู่ระหว่างคณะ
ด าเนินการ 

นิติศาสตร์ 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

อยู่ระหว่างคณะ
ด าเนินการ 

รัฐศาสตร์ 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการบริหาร

วิชาการพิจารณา      

ให้ความเห็นและ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการประชุมครั้งที  

2/2563 วนัที  18 

กุมภาพันธ์ 2563     

อยู่ระหว่างคณะ

ด าเนินการแก้ไขเพื อ

เสนอคณะกรรมการ

พิจารณากลั นกรอง

หลักสูตรฯ พิจารณา
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คณะ หลักสูตร: สาขาวิชา ผลการด าเนินงาน 

เห็นชอบต่อไป 

 

9) หลักสูตรที ต้องปรับปรุงภายในปีการศึกษา 2563 ตามมติคณะกรรมการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรของ

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที  1/2562 วันที  11-12 มกราคม 2562 จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างคณะด าเนินการ 

 

10) หลักสูตรที สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และส่งเอกสารหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้อง 

ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2563  

จ านวนทั้งสิ้น 66 หลักสูตร ดังนี้  
 

ระดับปริญญา อยู่ระหว่างคณะ

บันทึกข้อมูล 

ส่งข้อมูลแล้ว อยู่ระหว่างคณะแก้ไขข้อมูล 

(สป.อว. ส่งกลับให้แก้ไข) 

รับทราบแล้ว 

ระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร 7 หลักสูตร 22 หลักสูตร 9 หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร 5 หลักสูตร 7 หลักสูตร 3 หลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก 0 หลักสูตร 1 หลักสูตร 4 หลักสูตร 2 หลักสูตร 

รวม 6 หลักสูตร 13 หลักสูตร 33 หลักสูตร 14 หลักสูตร 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที  4 มีนาคม 2563 
 
   มติที่ประชุม: รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที  2/2563          

วันที  14-15 กุมภาพันธ์ 2563 
 

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรของสภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  2/2562 วันที  14-15 กุมภาพันธ์ 2563 และมีข้อแก้ไขดังนี้   
     1) หนา้ 13 วาระที  2 แก้ไขมติที ประชุม เปนน ...รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที  1/2563 วันที  10-11 มกราคม 2563 
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       2)  หน้า 22 วาระที  2 แก้ไขมติที ประชุม เปนน ...เห็นชอบการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563... 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา       
วาระท่ี 4.1 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

คณะบริหารศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 การปรับปรุงครั้งนี้ เปนนการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  2/2543 
เมื อวันที  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกอ.เดิม) รับทราบหลักสูตรครั้งแรกเมื อวันที  25 มกราคม พ.ศ. 2545 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2543 มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 3 ครั้ง ในปีการศึกษา 2551, 2555 และ 2560 มีนักศึกษาใน
หลักสูตรแล้ว จ านวน 20 รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด 1,562 คน และมีบัณฑิตที ส าเร็จการศึกษา 
ในหลักสูตรแล้ว 16 รุ่น จ านวน 1,095 คน      

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปนนหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี : ปริญญาตรีวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้เปนนไปตามการปรับปรุง ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
ท่องเที ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจโรงแรมที มี
คุณภาพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื นและ
มีใจรักในงานบริการ โดยน าเอาศาสตร์การเรียนรู้ด้านการจัดการการโรงแรมมาสรรสร้างผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ 
เพื อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบริการของไทยในปัจจุบัน เริ มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
เปนนต้นไป เปนนหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี 4 ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6  
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน ไม่เต็มเวลา ให้ศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 
14 ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยแบ่งเปนนหมวดวิชาศึกษาทั วไป 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 26 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเปนนภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที 
สามารถสื อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาเปนนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 จ านวนรับนักศึกษา ปีละ 130 
คน ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวนเฉลี ย 15,017 บาท ต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท ต่อคน คิดเปนน 35,000 บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที เปิดสอน จ านวน 5 คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
         ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับ การตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที มีความเชี ยวชาญด้าน 
ภาษา คือ Mr.Achaleke Henry Fonji และ นางสาวสิริรัตน์ ชอบขาย สังกัดคณะบริหารศาสตร์   
 
  มติที่ประชุม: ไม่เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ 
โรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรฯ 
และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรฯ อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดข้อเสนอแนะดังนี้  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้พิจารณาปรับชื อสาขาวิชาหลักสูตรใหม่ เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจดัการการโรงแรมและที พัก  
 2. ให้พิจารณาปรับปรัชญาของหลักสูตรโดยเพิ มข้อมูลเกี ยวกับ โรงแรม ที พักและอาหาร 
 3. ให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
 4. ให้พิจารณาปรับโครงสร้างหลักสูตร  
    1) หมวดวิชาศึกษาทั วไป กลุ่มภาษาอังกฤษ ให้เลือกรายวิชาดังนี้ 
1421 100 ภาษาอังกฤษและการสื อสาร 1 (English and Communication I)   6(3-6-9) 
1421 101 ภาษาอังกฤษและการสื อสาร 2 (English and Communication II)  6(3-6-9) 
หรือ 
1421 108 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English)     6(3-6-9) 
1421 109 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)    6(3-6-9) 
    2) ให้เพิ มจ านวนชั วโมงปฏิบัติการให้มากข้ึน 
    3) ปรับจ านวนหน่วยกิตให้เท่ากันระหว่างแผนสหกิจศึกษากับแผนปกติ 
    4) ให้เพิ มรายวิชาเกี ยวกับเทคโนโลยีให้มากขึ้น 
    5) ให้เพิ มรายวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต 
 5. ให้พิจารณาปรับการเรียนการสอนเปนนระบบ WIL  
 6. เนื้อหาของรายวิชา ให้เพิ มหัวข้อ “การจัดการในภาวะวิกฤติ”  
  บทสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
   1. ให้ปรับการเขียนบทสรุปการปรับปรุงหลักสูตรให้กระชับมากขึ้น 
   2. หน้า 4 ข้อ 3 ผลการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้เกี ยวข้องและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ปรับการเขียนเปนนข้อ ๆ  
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   3. หน้า 7 ข้อ 5 หลักสูตรที น ามาใช้เปนนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ให้ระบุชื อหลักสูตร
ที น ามาใช้เปนนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และระบุจุดเด่นของหลักสูตรที น ามาเปนนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
   4. หน้า 8 ข้อ 6 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที ใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตร
นี้ ให้ระบุจุดเด่นของหลักสูตรที น ามาเปนนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และน าข้อมูลไประบุที หน้า 12 ข้อ 3 หลักสูตร  
ที น ามาใช้เปนนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกัน 
   5. หน้า 8 ข้อ 7.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
       1) ให้เพิ มทิศทางและแนวโน้มทางธุรกิจโรงแรมแต่ละขนาดที เปลี ยนแปลงไป ที พักแรม 
รีสอร์ท ธุรกิจข้างเคียง กฎหมายที เกี ยวข้อง 
       2) ให้เพิ มเนื้อหาเกี ยวกับการจัดการด้านภาษาอังกฤษ  
   6. หน้า 10 ข้อ 8. ตารางสรุปการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ให้ปรับการเขียนโดยให้ระบุ
วิธีการแก้ไขให้ชัดเจน เช่น เพิ มรายวิชา ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน   
   7. หน้า 15 ข้อ 2 Outcome Based Education แต่ละชั้นปี ให้ปรับการเขียนให้ชัดเจน
ยิ งขึ้นตามปรัชญาของหลักสูตรที เปลี ยนไป 

หมวดที่ 1 
     1. หน้า 1 ข้อ 1. รหัสและชื อหลักสูตร พิจารณาปรับชื อหลักสูตรให้ครอบคลุมธุรกิจขนาดเล็ก 

เช่น ...หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและที พัก และปรับข้อมูลในส่วนอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
ให้สอดคล้องกัน 
   2. หน้า 2 ข้อ 8. อาชีพที สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา พิจารณาปรับ
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเนื้อหาที เปลี ยนแปลงไป 
   3. หน้า 5 ข้อ 11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

                        1) ให้เพิ มทิศทางและแนวโน้มทางธุรกิจโรงแรมแต่ละขนาดที เปลี ยนแปลงไป ที พักแรม  
รีสอร์ท ธุรกิจข้างเคียง อพาร์ทเม้น กฎหมายที เกี ยวข้อง ความเชื อมโยงเกี ยวกับร้านอาหาร  

     2) ให้วิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมบริการ 
     4. หน้า 6 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ให้ปรับ
การเขียนให้สอดคล้องกับข้อ 11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   5. หน้า 7 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ให้ปรับการเขียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์        
ที เปลี ยนแปลงไป  

  หมวดที่ 2    
1. หน้า 9 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร ให้ปรับการเขียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ที เปลี ยนแปลงไป เช่น  
    1) ธุรกิจโรงแรมเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น คุณสมบัติบัณฑิตต้องมีลักษณะอย่างไร 

บัณฑิตต้องเก่งด้านใดบ้าง 
    2) การบูรณาการหลักสูตรบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีเพื อช่วยเหลือในการบริหารจัดการ

โรงแรม ที พัก ร้านอาหาร และเปนนเจ้าของธุรกิจที พักของตัวเองได้ 
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    3) ขาดข้อมูลการวิเคราะห์สภาพทางธุรกิจ 
    4) เพิ มเนื้อหาเกี ยวกับ “การสร้างธุรกิจเพื อให้พัฒนาเปนนเจ้าของธุรกิจได้” 
2. หน้า 10 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับการเขียนให้สามารถวัดและประเมินผลได้

และเพิ มเนื้อหาเกี ยวกับ  
    1) การสร้างธุรกิจที พักได้ 
    2) การบูรณาการหลักสูตรบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีเพื อช่วยเหลือในการบริหารจัดการ 
3. หน้า 10 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ปรับการเขียนให้เห็นสมรรถนะ 

และการเปนนผู้ประกอบการ เช่น 
    1) สามารถสร้างธุรกิจโรงแรม ที พัก ร้านอาหารได้ 
    2) สามารถท างานในโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) สามารถบูรณาการ... 
    4) สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจโรงแรม 
4. หน้า 11 ข้อ 1) แผนการก ากับมาตรฐาน ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ ให้ปรับการเขียน เช่น 
    1) มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนและสมบัติครบตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ตลอดระยะเวลาด าเนินการหลักสูตร 
    2) มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื อครบรอบ 5 ปี เปนนอย่างน้อย 
    3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที ตามที ...ก าหนด 
    4) ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
5. หน้า 12-13 ข้อ 2) แผนการพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่า/ผู้ใช้บัณฑิต  
    1) ข้อ 2.2 กลยุทธ์ ให้ปรับการเขียน เช่น 
        (1) ท างานร่วมกับบัณฑิตแพทย์ 
        (2) ส่งเสริมให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกลับมารับการอบรม 
        (3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที ตามที ...ก าหนด 
        (4) ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
    2) ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ ให้ปรับการเขียน เช่น 
        (1) จ านวนบัณฑิตกลับเข้ามารับอบรม พัฒนาความรู้เพิ มข้ึน อย่างน้อย 1 เรื องต่อปี 

จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ... ของจ านวนนักศึกษาที จบการศึกษา 
        (2) ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของบัณฑิตที เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 3.51 
    3) ข้อ 2.4 หลักฐาน แก้ไขข้อความเปนน “รายงานการเข้าร่วมการอบรม” 
6. หน้า 13 ข้อ 3) แผนการพัฒนานักศึกษา หัวข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขเปนน ...ร้อยละ 100 

ของนักศึกษาที ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที มหาวิทยาลัยก าหนด (ไม่ต  ากว่าระดับ B1) หรือเทียบเท่า 
7. หน้า 14-15 ข้อ 4) แผนพัฒนาคณาจารย์  
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    1) ข้อ 1) หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ แก้ไขข้อความเปนน “ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าผลงานทางวิชาการ เอกสาร ต ารา ในสาขาวิชาที จัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื อง” 

    2) ข้อ 1) หัวข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขข้อความเปนน “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทุนเพื อการวิจัยในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื องต่อปี ต่อ 5 คน” 

    3) ข้อ 2) หัวข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขข้อความเปนน “จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที มีคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการเพิ มขึ้นอย่างน้อย 1 คน ภายใน 5 ปี” 

    4) ข้อ 3) หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ แก้ไขข้อความเปนน “ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเผยแพร่ หรือน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพิ มขึ้น” และปรับ     
ตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกัน 

8. หน้า 15 ข้อ 6) แผนพัฒนาทรัพยากรสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) ข้อ 1) หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ ตัดข้อ 2) ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์/E-Book 
    2) ข้อ 1) หัวข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขข้อความเปนน 
        (1) 1. จ านวนหนังสือ ต ารา ที ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ มข้ึน อย่างน้อย 20 

เล่มต่อปี 
 (2) 2. จ านวนเอกสารประกอบการสอน สื อสิ งพิมพ์ และสื อเทคโนโลยีที ใช้ในการ

จัดการเรียน 
 (3) 3. จ านวนฐานข้อมูลวารสารออนไลน์/E-Book เพิ มข้ึนอย่างน้อย 2 ฐานต่อปี 

การสอน เพิ มข้ึนอย่างน้อย 1 ชิ้นต่อปี 
    3) ข้อ 3) หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ แก้ไขข้อความเปนน “ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเผยแพร่ หรือน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพิ มขึ้น”  
และปรับตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกัน 

หมวดที่ 3    
1. หน้า 19 ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร ข้อย่อย 4. ทุนการศึกษา             

เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา ให้ระบุให้ชัดเจน พัฒนาอาจารย์และพัฒนานักศึกษา 
   2. หน้า 20 ข้อ 2.7 ระบบการศึกษา ให้เพิ ม “การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” 

3. หน้า 26-30 รายวิชาที เกี ยวข้องโรงแรมให้เพิ มชื อรายวิชาเกี ยวกับ “ที พัก” ด้วย 
 4. หน้า 26 รายวิชา 1705 222 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรม พิจารณาปรับ 

ชื อเป็น ...การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรมและที พัก และให้เพิ มจ านวนชั วโมงปฏิบัติการให้มากข้ึน  
5. หน้า 26 รายวิชา 1705 223 การตลาดโรงแรมและการขาย พิจารณาปรับชื อเป็น         

...การตลาดโรงแรม ที พักและการขาย  
6. หน้า 26 รายวิชา 1705 426 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจโรงแรม พิจารณาปรับ 

ชื อเป็น ...การวางแผนการจัดการกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจโรงแรม และให้เพิ มจ านวนชั วโมงปฏิบัติการให้มากข้ึน  
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7. หน้า 27 ข้อ 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้เน้นการปฏิบัติการมากขึ้น และเพิ มรายวิชา 

ภาษาอังกฤษให้อยู่กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
           8. หน้า 27 รายวชิา 1705 101 ความรู้เบื้องต้นเกี ยวกับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) ให้พิจารณา

ปรับลดหน่วยกิตเปนน 2 หน่วยกิต 
          9. หน้า 27 รายวชิา 1705 319 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) ให้เพิ ม

จ านวนชั วโมงปฏิบัติการให้มากขึ้น                                                       
  10. หน้า 27 รายวิชา 1705 351 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับธรุกิจโรงแรม 3(2-2-5) ให้เพิ ม

จ านวนชั วโมงปฏิบัติการให้มากขึ้น                                                       
  11. หน้า 27 รายวิชา 1705 452 การสัมมนาธุรกิจโรงแรม 2(2-0-4) ให้พิจารณาปรับลด

หน่วยกิตเปนน 1 หน่วยกิต และต้องมีชั วโมงปฏิบัติการด้วย 
  12. หน้า 27 ข้อ 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้พิจารณาเพิ มรายวิชาเกี ยวกับ อาหารตะวันตก 

อาหารเอเชีย อาหารเพื อสุขภาพ ศิลปะการตกแต่งอาหาร และย้ายรายวิชาดังต่อไปนี้ ไปอยู่ ข้อ 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
       1) 1449 303 การสื อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื อการท่องเที ยวและบริการ 
       2) 1705 336 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
       3) 1705 427 การเปนนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ  
  13. หน้า 28 กลุ่มที  3 การจัดการและการด าเนินงานในอุตสาหกรรมบริการ ให้พิจารณา

ปรับชื อกลุ่มใหม่ 
  14. หน้า 29 รายวิชา 1705 413 การจัดการสโมสร ให้พิจารณาปรับชื อรายวิชาเป็น  

...การจัดการที พักขนาดเล็กและการจัดการพ้ืนที ส่วนกลาง 
   15. หน้า 29 ข้อ 2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื องานอาชีพ  
        1) รายวิชา 1421 111 ภาษาอังกฤษเพื อการบริการอาหารและเครื องดื ม ให้ย้ายไปอยู่ 
กลุ่มที  1 อาหารและเครื องดื ม 
        2) รายวิชา 1421 112 ภาษาอังกฤษเพื อการบริการฝ่ายห้องพัก ให้ย้ายไปอยู่ กลุ่มที  2 
การพัฒนาการบริการของธุรกิจโรงแรม 
        3) รายวิชา 1421 113 ภาษาอังกฤษเพื อการเปนนเจ้าบ้านที ดี ให้ย้ายไปอยู่ กลุ่มที  3   
การจัดการและการด าเนินงานในอุตสาหกรรมบริการ 
        4) ตัดรายวิชา 1421 114 ภาษาอังกฤษเพื อการตลาดและการโฆษณา 
        5) ตัดรายวิชา 1421 115 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบิน 
   16. หน้า 53 รายวิชา 1705 225 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน ตรวจสอบ
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที  4 “งานดอกไม้” กับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ “florist” ให้ตรงกัน 

17. หน้า 54 รายวิชา 1705 270 การด าเนินงานและการจัดการงานครัว ตรวจสอบ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที  2 “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานครัว  การแพ้อาหาร” กับค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ “food allergy;  kitchen operation safety;” ให้ตรงกัน 
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18. หน้า 54 รายวิชา 1705 319 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม ตรวจสอบ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที  1-2 “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  การวางแผนธุรกิจและ
การเพิ มผลผลิตของธุรกิจโรงแรม” กับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ “hotel business, analysis, internal and 
external environments analysis;” ให้ตรงกัน และเพิ มเนื้อหาเกี ยวกับ “ธุรกิจจ าลองในอุตสาหกรรมโรงแรม” 

19. หน้า 55 รายวิชา 1705 370 การจัดการอาหารและเครื องดื มส าหรับภัตตาคาร  
ให้เพิ มชั วโมงปฏิบัติการ และแปลค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย บรรทัดที  4 “(Point of Sale: POS)” ให้เปนนค าไทย 
เช่น จุดขาย จุดช าระเงิน ระบบจัดการจุดขาย ระบบขายหน้าร้าน 

20. หน้า 58 รายวิชา 1705 301 ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติงานบนเรือส าราญ ให้เพิ ม 
เนื้อหาเกี ยวกับ “การจัดการกับโรคระบาด” และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที  5 จาก ...collages 
เป็น ...colleagues 

21. หน้า 58 รายวิชา 1705 327 การด าเนินงานและการจัดสถานที ส าหรับจัดงาน ให้เพิ ม 
เนื้อหาเกี ยวกับ “การจัดการกับโรคระบาด” 

22. หน้า 60 รายวิชา 1705 337 การพัฒนาทักษะวิชาชีพการโรงแรมส าหรับแผนกห้องพัก  
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที  1 จาก ...การสื อสารระหว่างพนักงานในแผนกห้องพัก เป็น ...การสื อสาร
ระหว่างพนักงานส าหรับแผนกห้องพัก 

23. หน้า 60 รายวิชา 1705 338 การพัฒนาทักษะวิชาชีพการโรงแรมส าหรับแผนกอาหาร 
และเครื องดื ม  

     1) แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที  2 จาก ...การสื อสารกับแขกโรงแรมใน 
แผนกอาหารและเครื องดื ม เป็น ...การสื อสารกับแขกโรงแรมส าหรับแผนกอาหารและเครื องดื ม 
        2) แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที  2 จาก ...communication with 
other staff; เป็น ...communication with other staff in food and beverage department; 

24. หน้า 61 รายวิชา 1705 372  การออกแบบอาหารท้องถิ นและอาหารนานาชาติ  
เพิ มเนื้อหาเกี ยวกับ “อาหารเพื อสุขภาพ” 

25. หน้า 61 รายวิชา 1705 373  ศิลปะการผสมเครื องดื ม เพิ มเนื้อหาเกี ยวกับ “เครื องดื ม 
เพื อสุขภาพ และเครื องดื มสุรา” 

26. หน้า 62 รายวิชา 1705 376 ขนมอบและขนมหวานนานาชาติ แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
ภาษาไทยบรรทัดที  2 จาก ...การเลือกซื้อ เป็น ...การเลือกซื้อเครื องปรุง 

27. หน้า 63 รายวิชา 1705 411 การด าเนินงานและการจัดการธุรกิจไมซ์  
     1) แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที  1-2 จาก ...การสัมมนาและงาน 

นิทรรศการ เป็น ...การประชุมสัมมนาและงานนิทรรศการ 
     2) ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที  4 “การควบคุม” ให้ตรงกันกับ 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
28. หน้า 63 รายวิชา 1705 412 ศิลปะการประกอบอาหารร่วมสมัย  
     1) เพิ มเนื้อหาเกี ยวกับ “อาหารเฉพาะกลุ่ม” 
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     2) ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที  4 “Thai desserts” ว่าเติม s  

หรือไม่ 
29. หน้า 63 รายวิชา 1705 413 การจัดการสโมสร  
     1) แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที  2 จาก ...แหล่งที มาของรายได้และ 

ค่าใช้จ่ายที ส าคัญในสโมสร เป็น ...แหล่งที มาของรายได้และค่าใช้จ่ายในสโมสร 
     2) แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที  1 จาก ...role of clubs both in  

past and present time; เป็น ... role of clubs in past and present time; 
     3) แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที  2 จาก ...club organization chart;  

เป็น ...club organization; 
30. หน้า 64 รายวิชา 1705 427 การเปนนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ แก้ไข 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที  1 จาก ...การให้ความรู้เพื อพัฒนาสู่การเปนนผู้ประกอบการ เป็น ...การพัฒนา
ความรู้สู่การเปนนผู้ประกอบการ 

31. หน้า 71 รายวิชา 1705 463 สหกิจศึกษาทางธุรกิจโรงแรม  
     1) ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง โดยดูตัวอย่าง 

จากแบบฟอร์มมหาวิทยาลัย 
        2) ปรับหน่วยกิตให้สอดคล้องกับความเปนนจริง  
   หมวดที่ 4 
   - หน้า 91 ข้อ 3. สมรรถนะ (Competency) ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ปรับการเขียน 
ให้สามารถวัดได้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom's Taxonomy) โดยดูจากรายวิชาเรียนในแต่ละชั้นปี เช่น 

     ชั้นปีที่ 1 
        1) สามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี ยวกับระบบและโครงสร้างของโรงแรม 
        ชั้นปีที่ 2  
        1) สามารถจัดการงานครัว 
        2) สามารถจัดการงานแม่บ้าน 
        3) สามารถวางแผนการตลาดโรงแรมและการขาย 
        ชั้นปีที่ 3 
        1) สามารถวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและก าไร งบการเงินและจัดท างบการเงิน โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปงานบัญชีโรงแรม 
        2) สามารถจัดการอาหารและเครื องดื มส าหรับ...และด าเนินงานจัดเลี้ยงได้อย่างมี
มาตรฐานสากล  
        ชัน้ปีท่ี 4 
        1) สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที เกี ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม และก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจและ
สามารถวางแผนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
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        2) สามารถปฏิบัติงานในแผนกครัว หรือการให้บริการอื น ๆ ในโรงแรมด้วยทัศนะคติ
การให้บริการและงานที ดี 

3) สามารถจัดการและให้บริการในโรงแรม  
 

วาระท่ี 4.2 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2563  
สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

คณะบริหารศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 การปรับปรุงครั้งนี้เปนนการปรับปรุงชื อหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  2/2544 
เมื อวันที  26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกอ.เดิม) รับทราบหลักสูตรครั้งแรก เมื อวันที  12 กันยายน พ.ศ. 2545 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2544 มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 3 ครั้ง ในปีการศึกษา 2551, 2555 และ 2560 มีนักศึกษาใน
หลักสูตรแล้ว จ านวน 19 รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด 1,942 คน และมีบัณฑิตที ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรแล้ว 15 รุ่น จ านวน 1,460 คน           

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปนนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี : 
ปริญญาตรีวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้เปนนไปตามการปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
ศาสตร์ด้านการเงิน การลงทุน และการธนาคาร สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะทางปัญญา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื อประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื อง เริ มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เปนนต้นไป เปนนหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี 4 ปี ให้ศึกษาได้
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ให้
ศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 125 หน่วยกิต โดยแบ่งเปนน หมวดวิชาศึกษาทั วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 89 
หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 39 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ  จ านวน 35 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาชีพเลือก 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเปนนภาษาไทยและหรือ
ภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที สามารถสื อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบ
ทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเปนนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 จ านวนรับนักศึกษา ปีละ 100 คน และปีการศึกษา 2566 เปนนต้นไป รับ 120 คน 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวนเฉลี ย 18,697 บาทต่อคนต่อปีเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 17,500 บาทต่อคน คิดเปนน 35,000 บาท ต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที เปิดสอน จ านวน 5 คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที มีความเชี ยวชาญด้านภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีชญาดา พ้ืนผา สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
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มติที่ประชุม: ไม่เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรฯ และให้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรฯ อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดข้อเสนอแนะดังนี้ 
       ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้ปรับรายวิชาเพื อรองรับ FinTech ให้มากขึ้น 
 2. ให้พิจารณาปรับการเขียนปรัชญาของหลักสูตรว่านักศึกษาที เรียนหลักสูตรนี้แล้วสามารถ
ท าอะไรได้ เขียนให้ชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้ จึงจะสามารถสะท้อนออกมาเปนนรายวิชาได้ 
 3. ให้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
 4. ให้เพิ มรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนเปนนภาษาอังกฤษ 
 5. ให้เพิ มรายวิชาเกี ยวกับ Data Analysis การวิเคราะห์ การใช้เครื องมือ   
 6. ตรวจสอบชื อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกันทั้งฉบับ 
  บทสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
   1. ให้สอบถามไปยังสถานประกอบการว่าต้องการบัณฑิตที มีคุณลักษณะอย่างไร 
   2. หน้า 11 ข้อ 5 หลักสูตรที น ามาใช้เปนนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ให้ระบุชื อหลักสูตร
ที น ามาใช้เปนนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และระบุจุดเด่นของหลักสูตรที น ามาเปนนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
   3. หน้า 17 ข้อ 4 ให้น าข้อมูลจากหน้า 11 มาระบุให้ครบถ้วน  
   4. หน้า 18 ข้อ 2 Outcome Based Education แต่ละชั้นปี ให้ปรับการเขียนให้สามารถ
วัดได้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom's Taxonomy) โดยดูจากรายวิชาเรียนในแต่ละชั้นปี 

หมวดที่ 1 
     1. หน้า 2-3 ข้อ 8. อาชีพที สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา ให้พิจารณาเพิ ม 

อาชีพ ดังนี้  
      1) ด้านการรับเหมาก่อสร้าง เช่น ความคุ้มค่าคุ้มทุน  
      2) ด้านการประเมินอสังหาริมทรัพย์ 
   2. หน้า 5 ข้อ 11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้ปรับหมายเลขข้อ 
จาก ... A B C เป็น ...1 2 3 
   3. หน้า 8 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

                        1) ข้อ B แก้ไขข้อความเปนน …พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
เพื อการตัดสินใจ (Data Analysis for Business Decision) ใช้ระบบสารสนเทศทางการเงิน และการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (Financial Information Systems for Enterprise Resource Planning) 

     2) ข้อ C แก้ไขข้อความเปนน ...สามารถวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองธุรกิจ 
ด้านเทคโนโลยีการเงิน (FinTech Business Modeling and Analysis) ในการท างานได้ รวมถึงการสื อสาร 
และการน าเสนอด้วยสื อที ทันสมัยและเปนนภาษาต่างประเทศได้  
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  หมวดที่ 2    

1. หน้า 11-12 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร ให้ปรับการเขียนโดยอธิบายถึง
ความส าคัญของหลักสูตรนี้เปนนหลัก  

2. หน้า 12 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร ปรับการเขียนโดยเน้นว่านักศึกษาที เรียนหลักสูตร
นี้แล้วสามารถท าอะไรได้ เขียนให้ชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้ 

3. หน้า 13 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้ปรับการเขียนให้ชัดเจนเปนนรูปธรรม 
แสดงให้เห็นสมรรถนะและเพิ มเนื้อหาเกี ยวกับการเปนนผู้ประกอบการ เช่น 

   1) ข้อ 1) แก้ไขข้อความเปนน ...มีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการของการบริหารการเงิน 
การลงทุน และการบริหารความเสี ยงในระดับมาตรฐานสากลที เปลี ยนแปลง เพื อรองรับประชาคมอาเซียน 

4. หน้า 14 ข้อ 1) แผนการก ากับมาตรฐาน ข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ ให้ปรับการเขียน เช่น 
    1) มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนและสมบัติครบตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ตลอดระยะเวลาด าเนินการหลักสูตร 
    2) มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื อครบรอบ 5 ปี เปนนอย่างน้อย 
    3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที ตามที ...ก าหนด 
    4) ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
5. หน้า 16 ข้อ 3) แผนการพัฒนานักศึกษา หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ ให้เพิ มเนื้อหาเกี ยวกับ    

“การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ”  
6. หน้า 17-18 ข้อ 4) แผนพัฒนาคณาจารย์  
    1) ข้อ 1) หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ แก้ไขข้อความเปนน “ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าผลงานทางวิชาการ เอกสาร ต ารา ในสาขาวิชาที จัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื อง” 

    2) ข้อ 1) หัวข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขข้อความเปนน “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทุนเพื อการวิจัยในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื องต่อปี ต่อ 5 คน” 

    3) ข้อ 3) หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ แก้ไขข้อความเปนน “ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเผยแพร่ หรือน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพิ มขึ้น”  
และปรับตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกัน 

7. หน้า 18 ข้อ 6) แผนพัฒนาทรัพยากรสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    1) ข้อ 1) หัวข้อ 2.2 กลยุทธ์ ตัดข้อ 2) ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์/E-Book 
    2) ข้อ 1) หัวข้อ 2.3 ตัวบ่งชี้ แก้ไขข้อความเปนน 
        (1) จ านวนหนังสือ ต ารา ที ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ มขึ้น อย่างน้อย 20 เล่ม

ต่อปี 
 (2) จ านวนเอกสารประกอบการสอน สื อสิ งพิมพ์ และสื อเทคโนโลยีที ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนเพิ มข้ึน .... ต่อปี 
 (3) จ านวนฐานข้อมูลวารสารออนไลน์/E-Book เพิ มข้ึนอย่างน้อย 2 ฐานต่อปี 
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เพิ มข้ึนอย่างน้อย 1 ชิ้นต่อปี 

หมวดที่ 3    
1. หน้า 21 ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร ข้อย่อย 4. ทุนการศึกษา             

เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา ให้ระบุให้ชัดเจน พัฒนาอาจารย์และพัฒนานักศึกษา 
   2. หน้า 27 ให้ตัดรายวิชา 1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน 

3. หน้า 28 รายวิชา 1706 103 การจัดการสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล ให้ตรวจสอบชื อรายวิชา 
ภาษาอังกฤษให้ตรงกับหน้า 48  

 4. หน้า 29 รายวิชา 1703 430 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ในการจัดการเรียนการ 
สอน ให้นักศึกษาเขียนรายงานเปนนภาษาอังกฤษและให้ระบุในค าอธิบายรายวิชาด้วย    

5. หน้า 29 รายวิชา 1703 480 วิจัยทางการเงิน ให้เพิ มชั วโมงปฏิบัติการ 
6. หน้า 29 รายวิชา 1703 490 สัมมนาทางการเงิน ให้เพิ มชั วโมงปฏิบัติการ 
7. หน้า 29 รายวิชา 1703 470 การบริหารสินเชื อ ให้พิจารณาปรับชื อเปนน ...การบริหาร 

สินเชื อและหนี้สิน 
           8. หน้า 29 รายวชิา 1703 305 การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองธุรกิจด้านเทคโนโลยี

การเงิน ให้ตรวจสอบชื อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกับหน้า 59  
          9. หน้า 31-34 ข้อ 3.1.5 แผนการศึกษา ให้ปรับให้สอดคล้องกับรายวิชาที เปลี ยนไป 
  10. หน้า 46 รายวิชา 1701 412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา

ภาษาไทยบรรทัดที  3 “การควบคุมกลยุทธ์” และภาษาอังกฤษบรรทัดที  3 “strategic evaluation and control” 
ให้ตรงกัน  
   11. หน้า 47 รายวิชา 1702 210 หลักการตลาด ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที  3 “การก าหนดส่วนประสมทางการตลาด” และภาษาอังกฤษบรรทัดที  3 “marketing mix” ให้ตรงกัน  

  12. หน้า 48 ข้อ 1706 103  การจัดการสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล ให้ตรวจสอบชื อรายวิชา    
ให้ตรงกันทั้งฉบับ  

  13. หน้า 49 รายวิชา 1708 110 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที  4 “ผลตอบแทนจากการใช้ปัจจัยการผลิต” ไม่มีในภาษาอังกฤษ 

  14. หน้า 50 รายวิชา 1703 202 การเงินเชิงปริมาณ ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษบรรทัดที  3 เปนน ...break-even point, 
   15. หน้า 50 รายวิชา 1703 231 ระบบการเงิน  
        1) ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที  5 “การระดมเงินทุนแบบดิจิทัล” ไม่มี 
ในค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
        2) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที  6 “Initial Coin Offering” ไม่มีใน
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
   16. หน้า 52 รายวิชา 1703 313 แบบจ าลองทางการเงิน ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษบรรทัดที  2-3 “preparation of financial projection” ไม่มีในค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
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17. หน้า 54 รายวิชา 1703 430 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน แก้ไข 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที  3 เป็น ...การอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
18. หน้า 55 รายวิชา 1703 490 สัมมนาทางการเงิน ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา 

ภาษาไทยบรรทัดที  1-2 “การแสวงหาและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน” กับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
“searching and collecting various modern financial information” ให้ตรงกัน และตัดข้อความบรรทัดที  4-5 
“จากผู้ร่วมสัมมนา  เพื อนร่วมชั้นและผู้เชี ยวชาญ มีอาจารย์หรือวิทยากรผู้เชี ยวชาญในแวดวงวิชาชีพ เปนนผู้ชี้น าให้ได้
ข้อสรุปที เหมาะสมและเปนนไปตามหลักการเชิงวิชาการ” 

19. หน้า 56 รายวิชา 1703 301 ระบบสารสนเทศทางการเงินเพื อการวางแผนทรัพยากร 
องค์กร  

     1) แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที  1 เปนน ...การประยุกต์ใช้ระบบ 
สารสนเทศทางการเงินในการบริหารเงินสด  
        2) ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที  4 “การตัดสินใจทางธุรกิจ”  
ไม่มีในค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  

20. หน้า 56 รายวิชา 1703 419 การวางแผนทางการเงิน ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา 
ภาษาอังกฤษบรรทัดที  2 “forecasting by using various financial tools” ไม่มีในค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

21. หน้า 62 รายวิชา 1703 492 การฝึกงานทางการเงิน ให้ปรับการเขียน “เงื อนไขพิเศษ”  
22. หน้า 74 ข้อ 3) การจัดเวลาและตารางสอน: จ านวนไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ให้ระบุ 

จ านวนชั วโมงด้วย  
   หมวดที่ 4 
   - หน้า 91 ข้อ 3. สมรรถนะ (Competency) ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ปรับการเขียนให้
สามารถวัดได้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom's Taxonomy) โดยดูจากรายวิชาเรียนในแต่ละชั้นปี เช่น 

     ชั้นปีที่ 1 
        1) สามารถอธิบายหลักการและการจัดการบัญชีเบื้องต้นได้ 
        2) สามารถใช้สารสนเทศธุรกิจดิจิทัลในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
        ชั้นปีที่ 2  
        1) สามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ทางธุรกิจ 
        2) สามารถอธิบายหลักการ ระบบการเงิน หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
        3) สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์การเงิน 
        ชั้นปีที่ 3 
        1) สามารถสร้างแบบจ าลองทางการเงิน 
        2) สามารถอธิบายการบริหารการเงิน ความเสี ยงและการวิเคราะห์งบการเงิน 
        3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการท างานด้านการเงินทั้งการพูดและการเขียน  
        ชัน้ปีท่ี 4 
        1) สามารถวิจัยทางการเงิน 
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        2) สามารถอธิบายหลักการบริหารความเสี ยงในการปฏิบัติทางการเงิน 
        3) สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การลงทุน ในสถาบันการเงิน 
 
วาระท่ี 4.3 การเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา 1115 857 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาสัตว์  
(Special Topics in Animal Biology) 2(2-0-6) และขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาใหม่ที ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา 1115 857 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาสัตว์ 
(Special Topics in Animal Biology) 2(2-0-6) และขอเพิ มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 เปนนรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีววิทยา 
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน คือ ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์  
1.3 ค าอธิบายรายวิชา 
    หัวข้อพิเศษในเนื้อหาและเทคนิคที ทันสมัยทางชีววิทยาของสัตว์ ทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มี

กระดูกสันหลัง  
    Special topics in updated contents and modern techniques for animal biology, 

invertebrate animals and vertebrate animals  
ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื นในหลักสูตรเมื อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ           

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี ยนแปลง 
 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบการเปิดรายวิชาใหม่ที ไม่มีในหลักสูตร รายวิชา 1115 857 หัวข้อพิเศษ 
ทางชีววิทยาสัตว์ (Special Topics in Animal Biology) 2(2-0-6) และเพิ มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัย   
พิจารณาอนุมัติ 
 

วาระท่ี 4.4 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรหัสและชื่อรายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 10 หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรหัสและชื อรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั วไป และหมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 10 หลักสูตร ได้แก่ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
จากการส ารวจและตรวจสอบข้อมูล มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร พบว่า มีรหัสรายวิชา ชื อวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และเงื อนไขรายวิชาในหลักสูตร ยังไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามหมวดวิชาศึกษาทั วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
จึงท าให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เพื อให้เปนนผลดีต่อการลงทะเบียนของนักศึกษา จึงขอ
ปรับปรุงรหัสรายวิชา ชื อรายวิชาภาษาไทยและชื อรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต เพื อให้ถูกต้องและตรงกับหมวด
วิชาศึกษาทั วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  

 
4.4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
        มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 

รหัสและชื อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งใหส้ านักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 

4.4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560  
                      มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรหัส 
และชื อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ปรับปรุงรายวิชาที ต้องเรียนมาก่อน และปรับปรุงแผนที 
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท า
เอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 

4.4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
                  มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรหัส
และชื อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั วไปและหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งใหส้ านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
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4.4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรหัส 
และชื อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั วไปและหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งใหส้ านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบกอ่นน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 

4.4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560                                                                
       มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรหัส 

และชื อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั วไปและหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งใหส้ านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 

4.4.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560                                                                            
       มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรหัส 

และชื อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั วไปและหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งใหส้ านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

 
4.4.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560                                                                        
       มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรหัส 

และชื อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั วไปและหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 

4.4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560                                                                        
       มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรหัส 

และชื อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั วไปและหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งใหส้ านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 

4.4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560                                                                        
       มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรหัส 

และชื อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั วไปและหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งใหส้ านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
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4.4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560                                                                        
         มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรหัส 

และชื อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั วไปและหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งใหส้ านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตรวจสอบกอ่นน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 
 วาระท่ี 4.5 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงชื่อรายวิชา  
ค าอธิบายรายวิชา และจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 
ปรับปรุง  พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื อวันที  
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับทราบ
การรับรองหลักสูตรผ่านระบบ CHECO เมื อวันที  23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงชื อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจ านวนชั วโมงในการจัดการเรียนการสอน ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ของรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 1901 322 การประยุกต์ใช้
สารสนเทศทางการแพทย์ เพื อให้ครอบคลุมและก้าวทันสถานการณ์การพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ในทุกมิติ 

ทั้งนี้ การขอปรับปรุงดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ในการประชุมครั้งที  1/2563 เมื อวันที  23 มกราคม พ.ศ. 2563 และการปรับปรุงนี้เปนนไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงชื อ 

รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และจ านวนชั วโมงในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรฯ และให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
        1. หน้า 2 ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที  7 เปนน “อันตรกิริยาระหว่างยา”  
และ “ความคลาดเคลื อนจากการใช้ยา”  

        2. เพิ มเนื้อหาเกี ยวกับ AI ทางการแพทย์ และ telemedicine   
 

วาระท่ี 4.6 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงค าอธิบายในโครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท จ านวน 2 หลักสูตร 

คณะรัฐศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร การปรับปรุงค าอธิบายในโครงสร้าง
หลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้   

1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 
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     ปรับปรุงค าอธิบายในโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท เพื อขยายโอกาสให้นักศึกษาสามารถ

เลือกเรียนวิชาโทได้หลากหลายยิ งขึ้น โดยเพิ มรายชื อให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาโทที เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

              ปรับปรุงค าอธิบายในโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท เพื อขยายข้อความให้นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนวิชาโทได้หลากหลายยิ งขึ้น โดยเพิ มรายชื อให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาโทที เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ทั้งนี ้โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื นในหลักสูตร เมื อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิม 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มี                     
การเปลี ยนแปลง 

 
4.6.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

                        มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 
ค าอธิบายในโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 

4.6.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 
ค าอธิบายในโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 
วาระท่ี 4.7 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์

ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560  

คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
เพื อให้การด าเนินงานของหลักสูตรเปนนไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตาม
ระบบ ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เปนนไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ล าดับ

ที ่
หลักสูตร วันที่สภา

อนุมัติ 
วันที ่

สป.อว. 
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1 หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 

25  
มีนาคม 
2560 

ส่งในระบบ 
CHECO 

เมื อวันที  29 
มกราคม 
2563 

 1. ปรับเปลี ยนผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลย์ชิญาภัท  
อริยะเชาว์กุล อาจารย์ผู้สอน ให้ปฏิบัติหน้าที เปนนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื อให้เปนนอาจารย์ 
ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในด้านชีววิทยาและการแพทย์ 
2. ปรับเพิ มนางสาวสุทธนา ปลอดสมบูรณ์ เปนนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื อให้ครอบคลุมใน
สาขาสัตววิทยา 
3. ปรับเปลี ยนนายณฐพล ทองปลิว อาจารย์ผู้สอน  
ให้ปฏิบัติหน้าที เปนนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน เพื อให้เปนนอาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในด้าน
วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม 
4. ปรับเปลี ยนผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดหทัย เพชรช่วย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้ปฏิบัติ
หน้าที เปนนอาจารย์ผู้สอน เพื อให้เปนนไปตามเกณฑ์ 
5. ปรับเพิ มนายปรัชญาพร วันชัย ปฏิบัติหน้าที เปนน
อาจารย์ผู้สอน เพื อให้ครอบคลุมในสาขาสัตววิทยา 

พ.ศ. 
2558 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื นในหลักสูตรเมื อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม  
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี ยนแปลง 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งใหส้ านักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

  
วาระท่ี 4.8 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื อให้การ
ด าเนินงานของหลักสูตรเปนนไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ 
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ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เปนนไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที ่สป.อว.
(สกอ. เดิม) 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

27 
มกราคม 
2561 

อยู่ระหว่างรอ
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 
รับทราบในระบบ 

CHECO 

เนื องจากรองศาสตราจารย์สถาพร โภคา  
จะเกษียณอายุราชการในวันที  30 กันยายน 

2563 จึงปรับเปนนรองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ 
ขันติยวิชัย แทน 

พ.ศ. 
2558 

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

26  
มีนาคม 
2559 

26  
กันยายน  
2559 

เนื องจากรองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  
ขันติยวิชัย ย้ายไปเปนนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงปรับเปนน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน แทน 

พ.ศ. 
2548 

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

26  
มีนาคม 
2559 

26  
กันยายน  
2559 

เนื องจากรองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  
ขันติยวิชัย ย้ายไปเปนนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงปรับเปนน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน แทน 

พ.ศ. 
2548 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื นในหลักสูตรเมื อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี ยนแปลง 

 
4.8.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
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4.8.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

 
4.8.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559               

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตรวจสอบก่อนน าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563  
ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563 

    ตามที คณะกรรมการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงานพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2563 โดยก าหนดวันประชุมฯ ครั้งที  4/2563 ระหว่าง
วันที  8-9 พฤษภาคม 2563 ซึ งเปนนการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยครั้ง
ถัดไป 
  มติที่ประชุม:  รับทราบ 

 
เวลา 17.00 น.  ปิดการประชุม 
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 (นายวิชญ์ธวัช ค าสุข) 

นักวิชาการศึกษา 
ผู้จดรายงานการประชุม  

 
 (นายอัมพล พันธุ์วงศ์)  

รักษาราชการแทนผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

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

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


