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ก ำหนดกำรประชุมเพื่อพิจำรณำหลักสูตรของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
ประจ ำปงีบประมำณ  2558 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  * คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบก าหนดการประชุมฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2556 
 

 -  สถานที่ประชุม : จัดประชุมแบบ Conference ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
และห้องประชุมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรืออาจมีการเปลี่ยนสถานทีไ่ด้ตามความเหมาะสม   
 -   การเสนอวาระเขา้ที่ประชุม  : คณะที่ประสงค์เสนอวาระและเอกสารประกอบการพิจารณา  
ให้จัดส่งเอกสารตามก าหนดการข้างต้น เพ่ือส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และจัดท าระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้  
หากคณะไม่สามารถส่งวาระและเอกสารที่เก่ียวข้องทันตามก าหนด ส านักงานฯ จะเสนอวาระเข้าท่ีประชุมในการ
ประชุมครั้งถัดไป  
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2/2558 วันศุกร์ที่ 13 มี.ค. 2558 วันที่ 1 ก.พ. 2558 
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แนวปฏิบัติกำรจัดท ำหลักสูตรและรำยวิชำ ส ำนักงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 

สภำพปัญหำ แนวทำงด ำเนินกำร 
1. หลักสูตรไม่อยู่ในแผนการเปิดของมหาวิทยาลัยหรือแผน
ผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 

- ให้คณะด าเนินการเสนอแผนการเปิดหรือแผนผลิต
บัณฑิต ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯเพื่ออนุมัติ     
โดยเสนอผ่านกองแผนงานและส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ระดับปริญญาตรี) หรือส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก)  

2. ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัยและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 

-ส่งคืนให้คณะทบทวนให้เป็นไปตามเกณฑ์  
- คณะต้องวางแผนการเปิดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกา 
- การจัดตั้งคณะในก ากับ โครงการจัดตั้งคณะ เป็นการ
จัดตั้งที่ไม่ถูกพระราชกฤษฎีกา  
- ไม่ควรเสนอสีประจ าโครงการหรือคณะใน 
พระราชกฤษฎีกา 

3. การเปิดหลักสูตรใหม่ (อยู่ในแผนการเปิดหรือแผนผลิต
บัณฑิตที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว) 
 

คณะ  ที่ท าหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน ต้อง
ส ารวจ วิเคราะห์ความต้องการ ความส าคัญ ความ
จ าเป็น/ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  
ความเป็นไปได้ในการเปิดสอน (การเปิดหลักสูตรใหม่
ควรค านึงถึงค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา หากหลักสูตรใดมี
ค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าสถาบันอ่ืนก็ไม่ควรด าเนินการ 
รวมถึงจ านวนรับเข้าที่ควรค านึงถึงจุดคุ้มทุน จดุเด่นของ
หลักสูตร)   
- คณะต้องวางแผนด าเนินจัดท าหลักสูตรใหม่ เสนอ
หลักสูตรตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาที่สกอ.
พิจารณารับทราบภายใน 120 วัน) ก่อนเปิดรับนักศึกษา 
1 ปีการศึกษา  
- หลักสูตรใหม่ต้องผ่านการพิจารณารับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ.ก่อน จึงจะสามารถ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา และจัดการเรียน
การสอนได้ 

4. การปรับปรุงหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ข้อ 
   4.1  หลักสูตรปรับปรุง : การปรับปรุงหลักสูตรใน

คณะวางแผนจัดท าเป็นหลักสูตรปรับปรุง   เสนอ
หลักสูตรตามขัน้ตอนให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดสอนในภาค
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สภำพปัญหำ แนวทำงด ำเนินกำร 
สาระส าคัญของหลักสูตร โดยมีผลกระทบต่อโครงสร้าง
หลักสูตรในภาพรวม ได้แก่  
- การเปลี่ยนชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา   
- ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- ปรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
- ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
- การขอเปิดรายวิชาใหม่ และขอเพ่ิมรายวิชาใหม่ 
ในหมวดวิชาเฉพาะ  
    4.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย : การปรับปรุงในระดับ
รายวิชา โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระ
ในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่  
- การเปลี่ยนชื่อวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา  
- การเพ่ิมรายวิชาเลือก  
- การปรับค าอธิบายรายวิชา  
- การเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เป็นต้น 

เรียนที่ขอ อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (เช่น หลักสูตร
ปรับปรุงเริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษา 1/2558 คณะต้องเสนอปรับปรุงหลักสูตรช่วง
ภาคการศึกษา 1/2557) 
- หลักสูตรปรับปรุง เมื่อผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว สามารถประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา
และจัดการเรียนการสอนได้ 

5. หลักสูตรและรายวิชาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  

ส่งหลักสูตรคืนคณะพร้อมแจ้งให้เหตุผล ข้อสังเกต ให้
คณะปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอคณะกรรมการตามล าดับ 
ทัง้นี้ ให้ค านึงถึงประโยชน์ที่นักศึกษาควรได้รับและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

หลักเกณฑ์เรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
- อาจารย์ประจ า  
    บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักด้านการ
สอนและการวิจัย   
    ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ตามภาระงานที่รับผิดชอบ
ในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 
    ร่วมสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชา
เลือกเสรี ซึ่งอาจไปเป็นอาจารย์ประจ าร่วมสอนได้
มากกว่า 1 หลักสูตร โดยต้องค านึงถึงภาระงานของ
อาจารย์ประจ าร่วมสอน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิต และภาระงานท า
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สภำพปัญหำ แนวทำงด ำเนินกำร 
ผลงานวิชาการและการวิจัย 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
   หน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ 
มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
และหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   บุคลากรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตรนั้น (ค าว่า “สัมพันธ์” ในที่นี้
หมายถึงคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ของ
หลักสูตรที่เปิดสอน มีตัวบ่งชี้หรือหลักสูตรที่แสดงได้
ชัดเจนว่ามีองค์ความรู้ในรายวิชาของหลักสูตรที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ ให้กับนักศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ)  
   เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันไม่ได้ 
   การน าหลักสูตรฉบับเดียวกันไปเปิดสอนเป็นอีก
ภาษาหนึ่ง หรือเปิดสอนนอกที่ตั้ง หรือนอกเวลาราชการ 
ให้ก าหนด อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนละชุด 
   กรณีหลักสูตรที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ก าหนดให้
ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยต้องมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน  
   กรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตร
ความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์ประจ า ของ
สถาบัน ในความร่วมมือให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าใน
ความหมายของเกณฑ์มาตรฐาน 
   กรณีท่ีได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว อาจก าหนด ให้ 
อาจารย์ประจ าผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตร ที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
   กรณีท่ีได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์
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สภำพปัญหำ แนวทำงด ำเนินกำร 
ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว อาจก าหนดให้อาจารย์
ประจ าผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในระดับ 
ปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 
1 หลักสูตร 
   อาจารย์ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาต่อจะไม่น ามา
เป็น 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผลงานวิจัยที่เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา จะไม่น ามาเป็นส่วน
หนึ่งของงานทางวิชาการต าแหน่งอาจารย์ 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา 
หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
- จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ในจ านวนนั้น 
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน 
หลักสูตรระดับปริญญำโท/ประกำศนียบัตรบัณฑิต 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ในจ านวนนั้น ต้องมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ ปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ 3 คน 
หลักสูตรระดับปริญญำเอก 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ในจ านวนนั้น ต้องมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ ปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ศาสตราจารย์ 3 คน 

7.หลักสูตรที่ผ่าน สกอ.เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนได้ เช่น มีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการ
รับหรือไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา ไม่เปิดการเรียนการสอน

- ให้คณะแจ้งส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
ส านักงานฯจะได้แจ้งสกอ.รับทราบ หรือให้เสนอปิด
หลักสูตร 
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สภำพปัญหำ แนวทำงด ำเนินกำร 
ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม
หรือหลักสูตรไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่คุ้มค่า ไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของประเทศและนโยบายการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรหมดความจ าเป็นในการผลิต
บัณฑิต  
8. การขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ  - ต้องจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยไม่ให้ขัดแย้ง

กับระเบียบข้อบังคับเดิม  หากจัดท าเป็นระเบียบต้อง
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก่อน  

9. การเทียบโอนและการยกเว้นหน่วยกิต  - กรณีรับโอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ข้อ 54 ที่ส าคัญ
คือ ได้ ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค 
การศึกษาปกติและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
2.50 ขึ้นไป หน่วยกิตที่รับโอนได้ไม่เกิน 60 หน่วยกิต
ส่วน รายวิชาที่รับโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะที่รับ
โอนใน การเทียบรายวิชา และให้ค านวณค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากรายวิชาที่รับโอนรวมกับรายวิชาที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- กรณีรับโอนรายวิชาภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ข้อ 58 คือรายวิชาที่
น ามาเทียบโอนต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า C และโอนได้ไม่
เกิน 60 หน่วยกิต  รายวิชาที่โอนให้ได้สัญลักษณ์ T และ
นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมแต่ไม่น าไปค านวณ 
ค่าเฉลี่ยสะสม รายวิชาที่เทียบโอนให้เป็นไปตามท่ี  
คณะกรรมการประจ าคณะจะพิจารณาและก าหนด 

10.  การเทียบโอนผลการเรียนรู้ระดับปริญญา - ให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง  
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 โดยผู้ขอเทียบโอนต้อง
ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
โดยการเทียบและโอนหน่วยกิตเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาในหลักสูตร หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา/กลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่า C  เทียบได้ไม่เกินสามในสี่ของ
จ านวน 



7 

 

สภำพปัญหำ แนวทำงด ำเนินกำร 
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอนและรายวิชาที่เทียบ
โอนไม่น ามาค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม  

11. การจัดท าหลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา - ให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง แนว 
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2  
ปริญญา (Dual Master’ Degree Program) พ.ศ. 
2548 โดยเป็นการเรียนสองหลักสูตรพร้อมกันและได้รับ
ปริญญาจาก 2 หลักสูตร หลักสูตรที่จะจะด าเนินการ
ต้องเป็นหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนแยกสอง
หลักสูตร  
- แนวทางการจัดท าให้ก าหนดวิชาเฉพาะและวิชาแกนที่
จะใช้ร่วมกันระหว่างสองหลักสูตรทั้งจ านวนวิชาและ
หน่วยกิต และให้ก าหนดวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้
ชัดเจนว่าจะเป็นฉบับเดียวหรือสองฉบับ  

12.  การเปิดหลักสูตรนานาชาติ  - หากเป็นหลักสูตรที่มีภาษาไทยแล้วปรับปรุงเป็น
หลักสูตรนานาชาติ ถือว่ายกเลิกหลักสูตรภาษาไทยและ
หลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปรับปรุง 
- มีหลักสูตรภาษาไทยและขอเปิดหลักสูตรนานาชาติ
ควบคู่กันไป ถือว่าหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรใหม่
แต่ไม่ต้องเข้าแผนแต่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย 
- เปิดหลักสูตรนานาชาติอยู่แล้วขอเปิดหลักสูตร
ภาษาไทยอีก ถือว่าหลักสูตรภาษาไทยเป็นหลักสูตรใหม่
แต่ไม่ต้องปรับแผน แต่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย 

13. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ - หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกับต่างประเทศโดยใช้
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต้องเสนอสภา 
มหาวิทยาลัยและ สกอ.อนุมัติและรับทราบก่อน 
- หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกับต่างประเทศและรับ
ปริญญา 2 สถาบัน ต้องจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเสนอตามข้ันตอนการขอ
เปิดหลักสูตรใหม่ 
- ต้องใช้ชื่อปริญญาให้สอดคล้องกัน 

14. การเปิดหลักสูตรปริญญาโท  - สามารถเปิดหลักสูตรปริญญาโทได้ทั้งแผน ก และ 
แผน ข  หรือแผน ก แผนเดียวได้ แต่เปิดแผน ข แผน
เดียวไม่ได้ 
- สาขาวิชาที่ต้องเปิดแผน ก แผนเดียวคือกลุ่มวิชาหลัก  
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ได้แก่วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมเครื่องกล เคมี ชีววทิยา  ฟิสิกส์  พยาบาล
ศาสตร์ (ทั้งนี้ หากหลักสูตรด้านพยาบาลศาสตร์เปิด 
แผน ก มาก่อนและมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถ
เปิดแผน ข ได)้ 
- กลุ่มวิชาที่เป็นสหวิทยาการและการประยุกต์ เช่น
สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เปิดได้ทั้งแผน ก และ 
แผน ข 

15. การรับสถาบันสมทบ/การร่วมผลิตสถาบันสมทบ - คณะต้องจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรและแนบส าเนา MOU.ในภาคผนวก 
- ต้องใช้ชื่อปริญญาให้สอดคล้องกัน 
- อาจารย์ในสถาบันมีสิทธิขอต าแหน่งทางวิชาการได้
ตาม เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

16.  การรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาและหลักสูตร ให้คณะจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา และ 
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตร
เก่าท่ียังมีนักศึกษาคงค้าง ให้รายงานข้อมูลหลักสูตรตาม
แบบ สมอ.07 ภายใน 30 วันหลังสิ้นภาคการศึกษา  

17. หลักสูตรเกี่ยวกับสาธรณสุข  แพทย์ กายภาพบ าบัด   
     วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล หรือ 
     ที่เก่ียวข้องกับองค์กรวิชาชีพก ากับ 

ให้จัดท าหลักสูตรได้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ
การรับรองวิชาชีพ 

 

 

 -  รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรน ำเสนอ ดังนี้  
 1.  หลักสูตรใหม่ 
          1.1 เสนอครั้งที่ 1 (หลังจากผ่านคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว)  
       1.1.1  บทสรุปการขออนุมัติเปิดหลักสูตร (วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน การประเมิน 
ความต้องการผู้ใช้บัณฑิตในสาขาวิชา ความส าคัญจ าเป็น จดุเด่นของหลักสูตร จุดคุ้มทุน ร่างโครงสร้างหลักสูตร/รายวิชา  
แผนการศึกษา จ านวนรับนักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
 1.1.2  สรุปผลการประเมินหลักสูตร/ผลส ารวจ ในการเปิดหลักสูตรใหม่ 
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 1.2 เสนอครั้งที่ 2 (หลังจากผ่านการเสนอครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว) 
           1.2.1  คณะ/หลักสูตรต้องรับรองการตรวจสอบภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ในเอกสารหลักสูตรและรายวิชา 
ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ตามศัพท์บัญญัติ/พจนานุกรม โดยระบุผู้ตรวจสอบหรือผู้รับรองภาษาให้ชัดเจน 

   1.2.2  ผลการประเมินหลักสูตร/ผลส ารวจ ในการปรับปรุงหลักสูตร 
   1.2.3 ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และตารางสรุปการแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ 
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1 

  1.2.4  แบบ มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
   1.2.5  แบบ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะทุกรายวิชา) 
    1.2.6  แบบ มคอ. 4 รายละเอียดของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
   1.2.7  แผ่น CD ข้อมูลหลักสูตร (ข้อ 1.2.1-1.2.6) 
 

 2.  หลักสูตรปรับปรุง 
 2.1  คณะ/หลักสูตรต้องรับรองการตรวจสอบภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ในเอกสารหลักสูตรและรายวิชา 
ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ตามศัพท์บัญญัติ/พจนานุกรม โดยระบุผู้ตรวจสอบหรือผู้รับรองภาษาให้ชัดเจน 

 2.2  สรุปผลการประเมินหลักสูตร/ผลส ารวจ ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 2.3  ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  
 2.4  แบบ สมอ.08  แบบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร 
 2.5  แบบ มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
 2.6  แบบ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะทุกรายวิชา) 
  2.7  แบบ มคอ. 4 รายละเอียดของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
 2.8  แผ่น CD ข้อมูลหลักสูตร (ข้อ 2.1-2.6) 
 

 3.  กำรเปิดรำยวิชำใหม่ท่ีไม่มีในหลักสูตร และขอบรรจุรำยวิชำในหลักสูตร 
 3.1  บทสรุปการขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ (วิเคราะห์ความต้องการ เหตุผลและความส าคัญจ าเป็น 

ในการขอเปิดรายวิชา และขอบรรจุรายวิชาในหลักสูตร)   
 3.2  หนังสือรับรองการตรวจสอบภาษา 
 3.3  แบบ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา  
 3.4  แบบ มคอ. 4 รายละเอียดของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 3.5  แบบ สมอ.08  แบบการแก้ไขปรบัปรุงหลักสูตร 
 3.6  แผ่น CD ข้อมูล (ข้อ 3.1-2.5) 
 

 4.  กำรปิดหลักสูตร 
 4.1  บทสรุปการขออนุมัติปิดหลักสูตร (ความจ าเป็นในการปิดหลักสูตรที่สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. 2552)   
   4.2  รายงานการประชุม/มติที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ/วิชาการ 
  



10 

 

 5.  กำรขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5.1  แบบ สมอ.08  แบบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร 
 5.2  ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 5.3  สัญญาจ้าง (ถ้ามี)  
 5.4  แผ่น CD ข้อมูล (ข้อ 5.1-5.3) 


