
 

    
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง    แนวทางการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

--------------------------------------- 
 

    เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพ
และรักษามาตรฐานการศึกษา    และการจัดท าหลักสูตรสาขาวิชา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
 ฉะนั้น   อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๕ (๑) (๖)    แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๓   และมติที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  ๓ /๒๕๕๓   เมื่อวันที่                    
๒  มีนาคม  ๒๕๕๓   จึงออกประกาศดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ แนวทางการจัดท าหลักสูตร 

   ๓.๑ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ข้อ ๔  ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงานหลักสูตร 
  ๔.๑ การเสนอแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
   ๔.๑.๑ คณะศึกษาข้อมูลความต้องการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาระดับ  
อุดมศึกษาของประเทศ เพ่ือพิจารณาจัดท ารายละเอียดแผนการเปิดหลักสูตรใหม่  และความพร้อมของ
หลักสูตร  ศักยภาพในการเปิดหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาใหม่  ความซ้ าซ้อนของชื่อสาขา/สาขาวิชา  และแนบ
ผลการวิเคราะห์ภาระงาน FTES จากกองแผนงาน  สัดส่วนภาระงานสอนต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพยากร
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบเอกสารการขอเปิดหลักสูตรเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาความพร้อมและให้ข้อเสนอแนะ  



๒ 
 

   ๔.๑.๒ งานพัฒนาหลักสูตรสรุปรายงานความคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
   ๔.๑.๓ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนการเปิดหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ 
   ๔.๑.๔ งานพัฒนาหลักสูตรแจ้งผลการบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการจัดท าหลักสูตร และเตรียมความพร้อมในการเปิดด าเนินการหลักสูตร  
   กรณีท่ีมีการปรับแผน เช่น ขอเลื่อนปีด าเนินการ ให้คณะแจ้งงานพัฒนาหลักสูตร 
และหากมีการขอเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาใหม่ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนข้อ ๔.๑.๑ – ๔.๑.๔ใหม่ 
  ๔.๒ การเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 
   ๔.๒.๑ คณะศึกษาข้อมูล กรณีเป็นหลักสูตรใหม่ ให้ศึกษาทิศทางแนวโน้ม ความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน   กรณีหลักสูตรปรับปรุงให้ประเมินหลักสูตร เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการ
จัดท ารายละเอียด  และเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท าหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. ๒ และแบบ มคอ. ๓  หรือ มคอ. ๔ (ถ้ามี)  พร้อมบทสรุปการขอเปิดหลักสูตรหรือการปรับปรุง
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   แล้วเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ   ทั้งนี้ ให้
คณะรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาในเล่มหลักสูตรก่อนเสนอคณะกรรมการฯ    
   ๔.๒.๒ งานพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แล้วสรุปเพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองพิจารณาหลักสูตรฯ  
                           ๔.๒.๓ คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาหลักสูตรฯ พิจารณาให้ความคิดเห็นเพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หากมีการข้อแก้ไขปรับปรุงให้คณะแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและส่ง
เอกสารที่แก้ไขแล้วให้งานพัฒนาหลักสูตรภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประชุมนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
รายงานผลการประชุม 
   ๔.๒.๔ งานพัฒนาหลักสูตรเสนอหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการเปิดหลักสูตร ทั้งนี้ การเสนอขอเปิดหลักสูตร
ใหม่ ต้องด าเนินการเสนอหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรก่อนอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษาที่จะ
รับเขา้  เพ่ือด าเนินการเสนอหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  การรับรองคุณวุฒิ
ปริญญาจาก ก.พ. และการเพิ่มเติม แก้ไขชื่อปริญญาในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญา ฯ ของ
มหาวิทยาลัย   
   ๔.๒.๕ หากไม่มีการแก้ไขหลักสูตรให้คณะจัดท ารายละเอียดหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
ตามแบบ มคอ. ๒  ที่มหาวิทยาลัยก าหนดส่งให้งานพัฒนาหลักสูตรภายใน ๗ วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร  หากสภามหาวิทยาลัยให้มีการแก้ไขหลักสูตร ให้คณะด าเนินการแก้ไขและส่งหลักสูตรฉบับ
สมบูรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ   
   กรณีท่ีหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ขอเปิดมีองค์กรวิชาชีพบังคับ ให้คณะส่งหลักสูตรที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้องค์กรวิชาชีพรับรองก่อน แล้วจึงส่งเอกสารรายละเอียดหลักสูตรฉบับสมบูรณ์



๓ 
 

พร้อมหนังสือรับรองจากองค์กรวิชาชีพให้งานพัฒนาหลักสูตร ภายใน ๓๐วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 
   ทั้งนี้ หากหลักสูตรใด ไม่ส่งหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ภายใน ๓๐ วัน หลักสูตรอาจไม่ได้
รับการพิจารณารับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต้องเสนอหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติใหม่  
   ๔.๒.๖ กรณีเป็นหลักสูตรที่ไม่มีชื่อปริญญาในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อ ปริญญา 
ฯ ของมหาวิทยาลัย  งานพัฒนาหลักสูตรจะจัดท าและเสนอร่างฯ แก้ไขเพ่ิมเติมชื่อปริญญา           ในพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาอักษรย่อฯ       
   เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว   
งานพัฒนาหลักสูตรด าเนินการจัดท าส าเนาส่งให้คณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานทะเบียนประวัติและ
ประมวลผลเพื่อบันทึกในฐานข้อมูลระบบทะเบียน ส่วนต้นฉบับเป็นหลักฐานประวัติหลักสูตรและรายวิชา ที่
งานพัฒนาหลักสูตร และคณะเจ้าของหลักสูตร 
    ๔.๒.๗ การขอเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร ให้คณะด าเนินการจัดท า
รายละเอียดรายวิชาตามแบบ มคอ. ๓ หรือ มคอ. ๔ พร้อมบทสรุปการขอเปิดรายวิชาใหม่  เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเปิดรายวิชาใหม ่ 
และหรือเพ่ิมในหลักสูตร 
  ๔.๓ การบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
   ๔.๓.๑ ให้คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ .ให้ครบทุกรายวิชาในหลักสูตร  
   ๔.๓.๒ คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
   4.3.3 คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด าเนินการวัดและประเมินผลตามท่ีก าหนดในรายวิชาตามแบบ มคอ. ๓  และ แบบ มคอ. ๔  
   ๔.๓.๔  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้งาน
ทะเบียนประวัติและประมวลผลแจ้งรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชา จ านวนนักศึกษาท่ีมี
อยู่ จ านวนนักศึกษาท่ีถอนรายวิชา และสรุปผลการประเมินผลรายวิชาคณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน ๑๕ วัน  
   ๔.๓.๕ คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด าเนินการรายงานรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี)  ทุกภาค
การศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา ตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน  ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา 



๔ 
 

   ๔.๓.๖  คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าภาค/ปีการศึกษาตามแบบ มคอ. ๗ ต่อมหาวิทยาลัยผ่าน
งานพัฒนาหลักสูตร ภายใน  ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
   ๔.๓.๗  ให้งานพัฒนาหลักสูตรสรุปและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๙๐ วัน ของทุกสิ้นปีการศึกษา 
   ๔.๓.๘  คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผล
การรายงานหลักสูตรประจ าภาคเพ่ือการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
 ข้อ ๕ ใหค้ณะ /หลักสูตรด าเนินการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ภายใน  ๕ ปี นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน  
 ข้อ ๖ ใหอ้ธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 

                                                                                     
     ( ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ) 
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 


