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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที ่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

ณ  ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ห้อง 1  ชั้น 6  
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  

และห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
********************* 

 
กรรมการที่มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข  ตันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี   รุจกรกานต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 10. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 11. รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 12. นายสนธิ  คชวัฒน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

13. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
14. นางภูษณิศา  นวลสกุล    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   

            ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์                                     นักวิชาการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายชูไท  วอทอง    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. นายเอกสิทธิ์   โพธิ์ชูชาติ   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. นางสาวสุภาวดี  จันทนุช   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. นางอรอุมา   หล่าบรรเทา   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. นางนาถรัดดา  ยอดเอ้ือ   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. ดร.สราญ  ปริสุทธิกุล    ผู้แทน รายวิชา 1203 444 การผลิตแพะและแกะ 
       สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
7. ดร.ปัญณ์  พรหมโชติ    ผู้แทนรายวิชา 1205 434 เทคโนโลยีเบเกอรี 
       สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
9. ดร.วงกต  ศรีอุไร    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร ผู้แทน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
       วิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ตะรัตน์  วุฒิเสลา ผู้แทน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
       วิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนกรณ์  วัฒนทวีกุล ผู้แทน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
       คณิตศาสตร์ศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
13. ดร.บรรทม  สุระพร    ผู้แทน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
       คณิตศาสตรศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ ผู้แทน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคมี  
       และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
       สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
15. ดร.ประนอม  แซ่จึง    ผู้แทน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคมี  
       และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
       สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ   ธนวิรุฬห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
17. แพทย์หญิงปาริชาติ   วงศ์เสนา  ผู้แทน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
       สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
18. นางสาวจริยา  อ่อนฤทธิ์   ผู้แทน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
       สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
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19. นายอติชน  ทองปน    ผู้แทน รายวิชา 1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน 
       สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
20. ดร.อุทัย  อันพิมพ์    ผู้แทน รายวิชา 1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ 
       พอเพียง สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์  แสนศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
22. นางสาวพัชรี  ธานี    ผู้แทน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
       สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
23. นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์   ผู้แทน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
       สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
24. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์   ผู้แทน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 
       และวัฒนธรรมฯ  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
25. ดร.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์   ผู้แทน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 
       เวียดนามและการสื่อสาร  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 
25. รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค  ผู้แทน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาค 
       ลุ่มน้ าโขงศึกษา  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช  ธารีเธียร ผู้แทน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
       ภาษาไทย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
27. ดร.วชิรภรณ์   กิจพูนผล   ผู้แทน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
       ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร และหลักสูตรศิลปศาสตรมหา 
       บัณฑิต สาขาวิชาการสอน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
       สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
28. นายจักรพันธ์   แสงแทน   ผู้แทน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
       สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
29. นายจักเรศ  อิฐรัตน์    ผู้แทน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
       สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
30. นายอภินันต์  นามเขต   ผู้แทน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน  เพียรทอง ผู้แทน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ   วงศ์สายเชื้อ ผู้แทน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
       และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
       สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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33. นางสาวสุภาภรณ์   บุญงาม   ผู้แทน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
       และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
       สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  
เวลา 09.00 น. เปิดการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
วาระท่ี 1.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ปี 2558-2560 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบมติที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558  ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ปี 2558-2556  โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 – 
31 พฤษภาคม 2560 
  มติที่ประชุม  รับทราบ และมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าหนังสือตอบขอบคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์  อภิชาตวัลลภ  
 
วาระท่ี 1.2  สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2556-2558  
 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ สรุปผลการด าเนินงาน
หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2556-2558 เพ่ือที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน 
 มติที่ประชุม  รับทราบ และที่ประชุมให้คณะบริหารศาสตร์รายงานความคืบหน้าในการแก้ไข
หลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายในเดือน สิงหาคม 2558 และแจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรทราบผลการด าเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
วาระท่ี  2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม และให้ข้อเสนอแนะกรณหีลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ แล้ว ในการประชุมครั้งต่อไปให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รายงานผลการตรวจสอบ/แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการทราบด้วย โดยบรรจุเป็นวาระสืบเนื่อง 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
วาระท่ี  3.1  ผลการด าเนินการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการเสนอหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบแล้ว ตามหนังสือที่  
ศธ 0529/2774 วันที่ 23 เมษายน 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณารับทราบจาก สกอ. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย 
ไดด้ าเนินการประชาสัมพันธ์แผนการเปิดหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1 การเปิดหลักสูตรใหม่  
วาระที่  4.1.1    การเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาศาสตร์  เสนอขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2559 โดยก าหนดเปิดหลักสูตรในภาคต้น ปีการศึกษา  2559 เป็นต้นไป  หลักสูตรนี้ผ่านการ
เห็นชอบให้บรรจุในแผนการเปิดหลักสูตร จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่  
25 ตุลาคม 2557 แล้ว หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรระดับปริญญา เอก 3 ปี  มีระบบการจัดการศึกษาเป็นระบบ ทวิภาค  
จัดการเรียนการสอนทั้งนอกเวลาและเวลาราชการ เปิด รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้  ก าหนด คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2550 หมวดที่ 5 ข้อที่ 15.4  จัดการศึกษาเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แบบ 1.1 จ าหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ประกอบด้วย  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และแบบ 2.1 ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต ประกอบด้ วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36   
หน่วยกิต แหล่งที่มาของเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาตาม
หลักสูตร   คิดเป็นเงิน 50,000 บาทต่อคนต่อปี และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน จ านวน 5 คน ใช้อาคาร คณะวิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนและวิจัย  ตัวบ่งชี้ผลการด า เนินงานเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ การ
ประเมินและปรับปรุงการด า เนินการของหลักสูตรเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ก าหนด  ทั้งนี้ ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  3/2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 และผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรฯ แล้วน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งถัดไป  โดยมี
รายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
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บทสรุปการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ 

 1. หน้า 1 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 5 แก้ไขข้อความเป็น “ผู้สอนต้องมีความรู้ในเนื้อวิชาและทักษะวิทยาศาสตร์
ที่ถูกต้อง...”) 
 2. หน้า 2 ปรับการเขียนความเกี่ยวข้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ให้เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 2554-2564  
 3. หน้า 3 ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ในการขอเปิดหลักสูตรให้ชัดเจน  เน้นการสร้างผลการวิจัย ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งนี้ต้องสามารถวัดและประเมินผลได้จริง 

4. หน้า 3 ข้อ 1.3 ปรับวิธีการเขียนให้เป็นระบบเดียวกัน ข้อ 1 ปรับข้อความเป็น “น าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม...” 

5. หน้า 4 ข้อ 4.1 ตัดข้อความ “ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ การศึกษา...” 
6. หน้า 8 ข้อ 8 ปรับการเขียนความคุ้มค่าของหลักสูตรให้เป็นระบบเดียวกัน ตรวจสอบภาษาให้ 

ถูกต้อง 
 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

หมวดที่ 1 
1. หน้า 4 ปรับรูปแบบการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ให้น าเสนอ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ และเพ่ิมเรื่องการวิจัยและการตอบสนองต่องานวิจัย 
2. หน้า 5 ข้อ 13.1 ระบุรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะให้ชัดเจน และเพ่ิมข้อ 13.3  

เรื่องการบรหิารจัดการหลักสูตร 
หมวดที่ 2 
1. หน้า 6 ข้อ 1.2 ปรับวิธีการเขียนให้ชัดเจน ต้องการผลิตบัณฑิตให้เป็นอย่างไร และเพ่ิมเนื้อหา 

เน้นเกีย่วกับนวัตกรรม  
2. ข้อ 6 ข้อ 1.3 ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีความแตกต่างจากหลักสูตรระดับปริญญาโท  

เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับเจตคติ ตระหนักความส าคัญของการน าความรู้ที่ถูกต้องไปถ่ายทอดและเน้นให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบรายงานผลงานวิจัยอย่างซื่อตรง สร้างสรรค์  ให้เน้นสร้างบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งนี้ต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้   

3. หน้า 7 ข้อ 1.3.4 ปรับวิธีการเขียน โดยก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาและ 
องค์กรวิชาชีพ 

4. หน้า 8-9 ปรับการเขียนกลยุทธ์ให้เหมาะสม และให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน และตัดข้อ 2.1.4   
หมวดที่ 3 
1. หน้า 11 ข้อ 2.3 ตัดข้อ 2 ความล่าช้าในการจ่ายค่าธรรมเนียมของนักศึกษาที่รับทุนการศึกษา  
2. หน้า 11 ข้อ  2.5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ระบุตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป 
3. หน้า 12 ตัดข้อ 2.5 เนื่องจากเป็นของหลักสูตรระดับปริญญาโท 
4. หน้า 14 รายวิชา 1151 832 แก้ไขชื่อวิชาเป็น การวิจัยและปฏิบัติทางเคมีศึกษา และรายวิชา 1151 862  
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แก้ไขชื่อวิชาเป็น การวิจัยและปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 

5. หน้า 14 ให้แบ่งกลุ่มการเรียนวิชาเลือกให้ชัดเจน 
6. หน้า 25 รายวิชา 1151 861 ความเข้าใจมโนมติในวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ 

อังกฤษให้ถูกต้องตรงกัน 
 

7. รายวิชาวิทยานิพนธ์ ปรับการเขียนให้แตกต่างจากระดับปริญญาโท และเพ่ิมเนื้อหาการสร้างนวัตกรรม 
การสอน การวิจัย  

8. ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาไทยและรายวิชาอังกฤษให้ถูกต้อง ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

วาระท่ี  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร    
วาระท่ี  4.2.1  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ แล้วน าเสนอท่ี 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ มขี้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรุง ให้สรุปผลการประเมินหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกด้าน และเพ่ิมค าอธิบายในการน า
รายละเอียดจาก มคอ.7 มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ มีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้ 

หมวดที่ 1 
1. ปรับการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจให้ชัดเจน 
หมวดที่ 2 
1. ปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เหมือนกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และเพ่ิม 

ทักษะการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
หมวดที่ 3 
1. หน้า 11 ข้อ 2 (2.1) ปรับการเขียนวัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอนให้ชัดเจน 
2. หน้า 11 ข้อ 2.3 ตัดข้อ 2 ออก 
3.  หน้าที่ 12 ข้อ 2.5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ระบุตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 
4. พิจารณาการใช้รหัสรายวิชาใหม่ ไม่ให้ซ้ าซ้อนกับรหัสหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
5. พิจารณารายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก บางรายวิชาสามารถบรรจุในกลุ่มวิชาบังคับได้ 
6. ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และตรวจสอบค าศัพท์ค าถูก 

ค าผิด 
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วาระท่ี  4.2.2  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2558 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และให้คณะแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล  ก่อนเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร แล้วน าเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป โดยมีรายละเอียดการ
แก้ไขดังนี้ 
 แบบ สมอ 08 
  1. เพ่ิมเหตุผลการปรับปรุงหลักสูตรให้ครอบคลุม เช่น ครบรอบเกณฑ์การประเมิน/พัฒนาหลักสูตร 
5 ปี  โดยสรุปจากผลการประเมินหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกด้าน และเพ่ิมค าอธิบายในการน ารายละเอียดจาก มคอ.7 
มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ มีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 
 1. หน้า 1 ข้อ 4 แก้ไขข้อความเป็น จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก2  
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 
 หมวดที่ 2 
 1. หน้า 6 ปรับการเขียนปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
 หมวดที่ 3 
 1.  หน้า 13  ให้พิจารณาย้ายรายวิชา 1142 717 พีชคณิตส าหรับครู ไปบรรจุเป็นรายวิชากลุ่ม
วิชาเลือก 
 2.  หน้า 14 ให้พิจารณาย้ายรายวิชา 1142 821 คณิตวิเคราะห์และการประยุกต์ข้ันสูงส าหรับครู  
รายวิชา 1142 854 ศาสตร์การรู้และปรัชญาทางคณิตศาสตรศึกษา ไปบรรจุในกลุ่มวิชาบังคับ  
 3. หน้า 16 ปรับแผนการศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยย้ายรายวิชา 1142 717 พืชคณิตส าหรับครู มา
จัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น และย้ายรายวิชา 1142 891 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา และ
รายวิชาเลือก มาจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น และปรับหน่วยกิตวิชาวิทยานิพนธ์ชั้นปีที่ 2        
ภาคการศึกษาต้นเป็น 3 หน่วยกิต 
 4. หน้า 18 รายวิชา 1142 754 ประวัติและทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษา และรายวิชา 1142 
891 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา ให้สอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 
 5. ให้พิจารณารายวิชาที่สามารถสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ 
 6. ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร 
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วาระท่ี  4.2.3  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2558 
 คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ แล้วน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งถัดไป  ทั้งนี้ 
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรุง ให้สรุปผลการประเมินหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกด้าน 
และเพ่ิมค าอธิบายในการน ารายละเอียดจาก มคอ.7 มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ มีรายละเอียดการแก้ไข 
ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 

1. หน้า 3 ข้อ 11 ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพหรือกฎหมายทางวิชาชีพ 
หมวดที่ 2 

 1.  หน้า 5 ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เนื้อหาแตกต่างจากหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
หมวดที่ 3 
1.  หน้า 6 ปรับการเขียนปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าให้เหมาะสม  
2. หน้า 10-11 รายวิชา 1121 851 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี ให้พิจารณายุบรวมกับ 

รายวิชา 1121 724 วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับเคมีเชิงฟิสิกส์ และย้ายไปบรรจุในกลุ่มวิชาบังคับเพ่ิมหน่วยกิตเป็น  
3 หน่วยกิต 

3. หน้า 19 วิชา 1121 734 แก้ไขชื่อวิชาเป็น โครงร่างการวิจัยทางเคมี และปรับเนื้อหา 
ค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม 
 4. ให้พิจารณารายวิชาในกลุม่วิชาเลือกที่สามารถเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่
และบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับองค์กรวิชาชีพหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5.  ให้พิจารณาตัดรายวิชากลุ่มวิชาบังคับ ที่มีความซ้ าซ้อนกับรายวิชาระดับปริญญาตรี หรือหาก
ต้องการให้นักศึกษาบางกลุ่มลงทะเบียนเรียนให้บรรจุเป็นรายวิชากลุ่มเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิต 
วาระท่ี  4.2.4  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2558 
 คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ แล้วน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งถัดไป  ทั้งนี้ 
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรุง ให้สรุปผลการประเมินหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกด้าน 
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และเพ่ิมค าอธิบายในการน ารายละเอียดจาก มคอ.7 มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ มีรายละเอียดการแก้ไข 
ดังนี้ หมวดที่ 1 

1. หน้า 3 ข้อ 11 ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพหรือกฎหมายทางวิชาชีพ 
หมวดที่ 2 

 1.  หน้า 5 ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้เนื้อหาแตกต่างจากหลักสูตรระดับปริญญาโท 
หมวดที่ 3 
1.  หน้า 6 ปรับการเขียนปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าให้เหมาะสม  
2. หนา้ 10-11 รายวิชา 1121 851 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี ให้พิจารณายุบรวมกับ 

รายวิชา 1121 724 วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับเคมีเชิงฟิสิกส์ และย้ายไปบรรจุในกลุ่มวิชาบังคับเพ่ิมหน่วยกิตเป็น  
3 หน่วยกิต 

3. หน้า 19 วิชา 1121 734 แก้ไขชื่อวิชาเป็น โครงร่างการวิจัยทางเคมี และปรับเนื้อหา 
ค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม 
 4. ให้พิจารณารายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่สามารถเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่
และบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับองค์กรวิชาชีพหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5.  ให้พิจารณาตัดรายวิชากลุ่มวิชาบังคับ ที่มีความซ้ าซ้อนกับรายวิชาระดับปริญญาตรี หรือหาก
ต้องการให้นักศึกษาบางกลุ่มลงทะเบียนเรียนให้บรรจุเป็นรายวิชากลุ่มเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิต  
 6.  ให้พิจารณาจัดกลุ่มการเรียนและแผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาแต่ละแบบให้ชัดเจน ไม่ให้
รายวิชาซ้ าซ้อนกับระดับปริญญาโททุกรายวิชา 
  
วาระท่ี  4.3 การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 
วาระท่ี  4.3.1   การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 จ านวน 19 หลักสูตร  
  รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ เสนอการขออนุมัติปรับปรุง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปจากเดิม รวมทั้งสิ้น 19 หลักสูตร ดังนี้ 
  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
  1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

  2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2554 

  3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

  4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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  5)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  6)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

  7)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

  8)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  9)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 

10)  หลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

11)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสารหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556 
  12)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 
  13)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
  14)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555 
  15)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 

สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

  16)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

17)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 

  18)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2556 

  19)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ แล้วให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการ
ปรับปรุงหลักสูตร น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ต่อไป ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
  1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553   

     - ให้ผ่านความเห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดขอบจาก 
คณะกรรมการประจ าคณะก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 



12 

 
                     2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสารหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557   
 -  ให้มีการส่งเสริมการเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
 -  ให้ตัด ดร.สุขวิทย์ โสภาพล และให้มีการส่งเสริมการเขียนต าราวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   
- ตัดล าดับที่ 6-7 ออก เนื่องจากเป็นอาจารย์ใหม่ยังไม่มีผลงานวิชาการ 

 5.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556   
 -  ตรวจสอบชื่อคุณวุฒิ ล าดับที่ 3 นางสาวกิ่งกาญจน์  ส านวนเย็น ให้ถูกต้อง และให้มีการส่งเสริม
การเขียนต าราวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 6.  ให้ระบภุาระงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่าน เช่น จ านวนหลักสูตร/รายวิชาที่รับผิดชอบ/
กี่รายวิชา/คุณวุฒิตรงสาขา/สัมพันธ์กับสาขา 
 7.  แบบสมอ.08 เสนอคณบดีลงนามรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย 
 8.  แก้ไขค าน าหน้านามให้เป็นเป็นระบบเดียวกันทุกหลักสูตร  
 9.  แบบตรวจสอบให้เพิ่มรายละเอียดต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแต่ละท่าน 
วาระท่ี  4.3.2   การปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จ านวน 6 หลักสูตร  
 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ เสนอการขออนุมัติปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานไปจากเดิม และปรับปรุงให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ดังนี้ 
 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
 4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
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 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
 5)  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 6)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ แล้วให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการ
ปรับปรุงหลักสูตร น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ต่อไป ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   
    -  หน้า 2 ข้อ 3-4 ตัดค าว่า มคอ.4 และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม   
    -  หน้า 3 ข้อ 8 แก้ไขข้อความเป็น อาจารย์ประจ าและอาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554   
     - หน้า 1 และหน้า 4 แก้ไขตัวเลขตัวบ่งชี้เป็น 3.3 และเพ่ิมข้อความให้ครบถ้วน ถูกต้องตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555   
  -   หน้า 3-4 ข้อ 8 แก้ไขข้อความเป็น อาจารย์ประจ าและอาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการ  
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน และแก้ไขตัวเลขตัวบ่งชี้เป็น 3.3   
 4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  
  -    หน้า 4 ข้อ 8 ,9 แก้ไขข้อความเป็น คงเดิม 
  -    หน้า 4 ข้อ 8 แก้ไขข้อความเป็น อาจารย์ประจ าและอาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการ  
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน และแก้ไขตัวเลขตัวบ่งชี้เป็น 3.3   
  -   หน้า 5 ข้อ 10 ตัดค าว่า ถ้ามี และเติมค าว่า ร้อยละ 
  -   หน้า 5 ข้อ 11 ระบคุ่าเป้าหมายเป็น 5.00 
 5)  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  - ปรับลดตัวบ่งชี้ให้เหลือ 12 ข้อ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  - หน้า 4 รวมจ านวนตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายให้ถูกต้อง 
 6)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  -  หน้า 2 ข้อ 8 ตัดค าว่า ถ้ามี 
  -  หน้า 3 รวมจ านวนตัวบ่งชีแ้ละค่าเป้าหมายให้ถูกต้อง 
 
 



14 

 
วาระท่ี  4.3.3   การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้  จ านวน 2 หลักสูตร 

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ เสนอการขออนุมัติปรับปรุง
แผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้  คณะศิลปศาสตร์ และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 เนื่องจากปรับแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐ านผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและรายวิชา จากเดิม 
เพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระบบกลไกการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น  
2 หลักสูตร ดังนี้  

1)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
2)  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุง 2 รายวิชา คือ 

-  รายวิชา 1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
-  รายวิชา 1702 100 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ แล้วให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการ
ปรับปรุงหลักสูตร น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ต่อไป ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
 1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

-  ตัดทักษะที่ 6 และทุกรายวิชาต้องมีจุดด าหรือจุดขาวครบทุกทักษะ  
-  แบบสมอ.08 เสนอคณบดีลงนามรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย 

    
วาระท่ี  4.3.4   การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และตัวบ่งช้ีผลการ

ด าเนินงาน จ านวน 5 หลักสูตร  
รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ เสนอการขออนุมัติ ปรับปรุง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์  เนื่องจากปรับเปลี่ยน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรและตัวบ่งชี้ผล การด าเนินงาน จากเดิม  เพื่อให้หลักสูตรด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 ระบบกลไกการบริหาร
หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ดังนี้ 
 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 4)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
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  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 5)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ แล้วให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการ 

ปรับปรุงหลักสูตร น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ต่อไป ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
 1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
  -   หน้า 4 ข้อ 4 ตัดค าว่า มคอ.6 
  -   แบบสมอ.08 เสนอคณบดีลงนามรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย 
 2)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

  -   หน้า 6-8 เรียงล าดับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามหัวข้อทีส่ านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาก าหนด 
  -   แบบสมอ.08 เสนอคณบดีลงนามรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย 
 3)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

  -   หน้า 4-6 เรียงล าดับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามหัวข้อทีส่ านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาก าหนด 
  -   แบบสมอ.08 เสนอคณบดีลงนามรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย 

 
วาระท่ี  4.3.5   การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแผนที่แสดงการ 
 กระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้  จ านวน  6 หลักสูตร  

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ เสนอการขออนุมัติ ปรับปรุง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปล งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และ
ปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ ไปจากเดิม ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2552 ระบบกลไกการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ดังนี้ 
 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2553 
 2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 3)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 4)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 5)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง  
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พ.ศ. 2555 
 6)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ แล้วให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตร น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ต่อไป ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

1)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2553 

-  หน้า 1 ข้อ 4.1 ปรับการเขียนเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้ชัดเจน 
-  หน้า 10-15 ทุกรายวิชาต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักหรือรองครบทุกทักษะ 

   -  แบบสมอ.08 เสนอคณบดีลงนามรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย 
 2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
  -  หน้า 1 ข้อ 4.1 ปรับการเขียนเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้ชัดเจน 

-  หน้า 9-15 ทุกรายวิชาต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักหรือรองครบทุกทักษะ 
      -  แบบสมอ.08 เสนอคณบดีลงนามรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย 
 3)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554 

-  หน้า 7-11 ตัดทักษะด้านที่ 6 และทุกรายวิชาต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักหรือรอง 
ครบทุกทักษะ  

 -  แบบสมอ.08 เสนอคณบดีลงนามรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย 
 

4)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
-  หน้า 7-11 ตัดทักษะด้านที่ 6 และทุกรายวิชาต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักหรือรอง 

ครบทุกทักษะ  
-  แบบสมอ.08 เสนอคณบดีลงนามรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย 

5)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

-  หน้า 5-10 ทุกรายวิชาต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักหรือรองครบทุกทักษะ 
   -  แบบสมอ.08 เสนอคณบดีลงนามรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย 
 6)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

-  หน้า 5-8 ทุกรายวิชาต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักหรือรองครบทุกทักษะ 
   -  แบบสมอ.08 เสนอคณบดีลงนามรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย 
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วาระท่ี  4.3.6   การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ และตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
 จ านวน 1 หลักสูตร  

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ เสนอการขออนุมัติปรับปรุง
แผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  จ านวน  1 หลักสูตร คือ  หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2555 สังกัดคณะวิศวกรรม ศาสตร์ 
เนื่องจากมีการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้  และปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานไปจาก
เดิม ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระบบกลไกการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ แล้วให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการ
ปรับปรุงหลักสูตร น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ต่อไป ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ให้ปรับลดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เหลือ 12 ตัวบ่งชี้ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  รวมจ านวนตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายให้ถูกต้อง ทุกรายวิชาต้องมีจุดด าหรือความ
รับผิดชอบหลักครบทุกทักษะ และแบบสมอ.08 เสนอคณบดีลงนามรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย 
 
วาระท่ี  4.3.7   การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
 จ านวน 1 หลักสูตร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ เสนอการขออนุมัติปรับปรุง
แผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือให้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการ
ปรับปรุงหลักสูตร น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ต่อไป ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ทุกรายวิชาต้องมีจุดด าหรือความรับผิดชอบหลักครบทุกทักษะทั้งนี้ต้องค านึง
การสามารถวัดและประเมินผลได้จริง เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาข้อ 5 ระบุเกณฑ์การสอบผ่านการสื่อสารภาษาให้
ชัดเจน และแบบสมอ.08 เสนอคณบดีลงนามรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย 
  
วาระท่ี  4.3.8   การปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาและค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 หลักสูตร  
 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ เสนอการขออนุมัติปรับปรุง
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาและค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยสภา พ .ศ. 2555 และเพ่ือให้หลักสูตร
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ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548 ระบบกลไกการบริหารหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในประเด็นปรับปรุงหน่วยกิตและค าอธิบายรายวิชา ส่วนประเด็นการ
ปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา การเพ่ิมเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการ น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งถัดไป  โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1)  การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
     - รายวิชา 1901 504 นิติเวชศาสตร์ 2 ปรับค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกับ
ภาษาไทย 
 2)  การปรับปรุงเกณฑ์การการส าเร็จการศึกษา   
     -  การสอบรวบยอด ให้ใช้การวัดผลการการส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรปรับปรุง 2553 
กรณสีอบรวบยอดทักษะทางคลินิกไม่ผ่าน ให้จัดสอบซ่อมทีโ่รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ส าหรับการใช้ผลการสอบ
ของ ศรว. ไม่เห็นชอบให้ใช้ 
 3)  การเพ่ิมเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
      - กรณีที่นักศึกษามีอุปสรรคไม่สามารถศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต  รับทราบในหลักการแต่ให้ศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยในการให้ปริญญาเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วอธิบายรายละเอียดข้อดีข้อเสียให้ชัดเจน 
 
วาระท่ี  4.4 การปิดหลักสูตร    
วาระท่ี  4.4.1  การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
           คณะวิทยาศาสตร์  เสนอขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร
นี้ ได้รับการพิจารณารับทราบการให้เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2551 และวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันไม่มีนักศึกษาคง
ค้างในหลักสูตร เหตุผลในการขอปิดหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรไม่มีผู้สมั ครเข้าศึกษาเป็นเวลา 4 ปีการศึกษา ท าให้ไม่
เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนด   
 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ แล้วให้น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการ
ปิดหลักสูตร น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 
ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการเสนอปิดหลักสูตร ขอให้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคก่อนเสนอปิดหลักสูตรให้ชัดเจน 
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ผลการประเมินหลักสูตรทุกด้าน ประโยชน์และความคุ้มทุนของหลักสูตร  
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วาระท่ี  4.5 การเปิดรายวิชาใหม่  
วาระท่ี 4.5.1   การเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 1 รายวิชา คือ 

- รายวิชา 1203 444 การผลิตแพะและแกะ   3(2-3-4) 
คณะเกษตรศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2555 โดยบรรจุรายวิชา ใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ เริ่มใช้กับนักศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 วิชา คือ วิชา 1203 444 
การผลิตแพะและแกะ (Goat and Sheep Production) 3(2-3-4)  เหตุผลและความส าคัญในการเปิดรายวิชาใหม่ 
เนื่องจากปัจจุบันการผลิตแพะและแกะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง แพะและแกะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย      
ให้ผลผลิตได้ทั้งเนื้อ นม หนัง และขน ใช้พื้นที่เลี้ยงน้อย กินอาหารได้หลายประเภท ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ 
แห้งแล้ง ให้ ลูกเร็วเนื่องจากใช้ระยะเวลาอุ้มท้องเพียง 5 เดือน อัตราการเกิดลูกแฝดสูง ท าให้สามารถเพ่ิมจ านวนได้
รวดเร็ว ลักษณะเช่นนี้ท าให้แพะได้เปรียบสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดอ่ืน เช่น โค – กระบือ ที่ผ่านมาพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงแพะ
หนาแน่นจะอยู่ในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบั นการขยายตัวของจ านวนแพะระหว่างปี พ .ศ. 2545 – 2554   
มีประมาณร้อยละ 140 นอกจากนี้รูปแบบการเลี้ยงได้เปลี่ยนจากการเลี้ยงแบบดั้งเดิมเป็นการเลี้ยงเพ่ือการค้ามากขึ้น 
แต่จ านวนแพะก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค ซึ่งสังเกตได้จากราคาแพะเนื้อมีชีวิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่ อยๆ ส่วนแกะก็มี
คุณสมบัติใกล้เคียงแพะแต่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก จึงกล่าวได้ว่า การเลี้ยงแพะและแกะเป็นการผลิตปศุสัตว์ทางเลือก
หนึ่งที่น่าสนใจส าหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้
นักศึกษาได้มีความรู้ด้านกา รผลิตแพะและแกะจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพเลี้ยง
แพะและแกะต่อไป 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ แล้วให้คณะแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  ส่งให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล  ก่อนเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้ 
 หมวดที่ 2 

1. หน้า 2 วัตถุประสงค์ของรายวิชาปรับให้ชัดเจน เมื่อเรียนแล้วได้อะไร และเพ่ิมเนื้อหา 
เรื่องเจตคติ 
 หมวดที่ 3 

1. หน้า 2 ข้อ 1 ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น ความส าคัญของการเลี้ยงแพะและแกะต่อ  
เศรษฐกิจประเทศ การตลาดของแพะและแกะ ชีววิทยาของแพะและแกะ... และย้ายหัวข้อพันธุ  ์และการปรับปรุงพันธุ์
ไปต่อท้ายหัวข้อการจัดการในการเลี้ยงแพะและแกะ  

2. หน้า 2 ข้อ 2 ปรับตัวเลขจ านวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้ถูกต้อง ตามรูปแบบที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 หมวดที่ 4  
 1.  หน้า 11 รวมจ านวนชั่วโมงบรรยายให้ถูกต้อง 
 หมวดที่ 5 
 1.  หน้า 7 ให้ระบคุวามรับผิดชอบหลักสูตรข้อ 3.5 
 2.  หน้า 12 วิธีการประเมินผลนักศึกษา ให้เพิ่มผลการเรียนรู้ ข้อ 2.2, 3.4 และ 3.5 เพ่ือให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสัดส่วนของการประเมินผล 40 %  
 หมวดที่ 7 
 1.  หน้า 13 ข้อ 4  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ บรรทัดที่ 3 แก้ไขค่าร้อยละเป็น 25%  

 
วาระท่ี 4.5.2   การเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จ านวน 1 รายวิชา คือ 

- รายวิชา 1205 434 เทคโนโลยีเบเกอรี   3(2-3-4) 
      คณะเกษตรศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2555 โดยขอบรรจุร ายวิชา ใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาชีพเลือก เริ่มใช้กับนักศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 วิชา คือ วิชา 1205434 เทคโนโลยี  
เบเกอรี (Bakery Technology) 3(2-3-4) เหตุผลและความส าคัญในการเปิดรายวิชาใหม่  เนื่องจากในปัจจุบันเบเกอรี
เป็นศาสตร์หนึ่งที่ได้รับความนิยม การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ทางทฤษฎี และความสามารถในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ      
เบเกอรี รวมถึงการจัดการด้านธุรกิจเบื้องต้น จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตในการต่อยอดองค์
ความรู้ การท างานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจเบเกอรี อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเบเกอรีได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีสนใจเรื่องดังกล่าว 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ แล้ว
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งถัดไป โดยมรีายละเอียดการแก้ไข
ดังนี้ 
 หมวดที่ 2 

1. หน้า 2 ข้อ 2 แก้ไขหัวข้อเป็น วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา และเพ่ิมเนื้อหาเรื่องเจตคติ 
 หมวดที่ 3 
1. หน้า 2 บรรทัดที่ 1 แก้ไขค าอธิรายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น เทคโนโลยีการ 

ผลิตเบเกอรี  bakery production technology และเพ่ิมเนื้อหาความส าคัญเกี่ยวกับบทบาทของขนมอบที่มต่ีอ
เศรษฐกิจของประเทศ  ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาไทยและอังกฤษให้ถูกต้องตรงกัน 
 2. หน้า 7-12 วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ระบุวิธีการสอนเชิงปฏิบัติการให้เหมาะสมตาม
ความเป็นจริง ให้สอดคล้องกับหัวข้อที่สอน 
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วาระท่ี  5  ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2558  
 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบ 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2558  
เป็นวันที่ 7 สิงหาคม 2558   
 มติที่ประชุม  รับทราบ และพิจารณาก าหนดการประชุมครั้งท่ี 3/2558 จากเดิมประชุม 1 วัน คือ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2558  เพ่ิมเป็น 2 วัน คือวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558  และครั้งที่ 4/2558 พิจารณาเลื่อนก าหนดการ
ประชุม จากเดิมวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เป็นวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 
 
เวลา 17.00 น.   ปิดการประชุม 
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