
๑ 
 

ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรใหม่  
ล าดับ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.  
 
 
 
 

๑. ศึกษาบริบทต่างๆที่ เกี่ยวข้องทั้ งภายในเช่น 
นโยบาย ปรัชญา พันธกิจ ของสถาบัน และภายนอก
สถาบันเช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  ด้าน
สาธารณสุ ข แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ พรบ.การศึกษา พรบ. สุขภาพแห่งชาติ
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
๒. แผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก 
 

-แผนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
การศึกษาของสถาบันพระ
บรมราชชนก ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 

-อยา่งน้อย ๑ ปี 
ก่อนเปิด
หลักสูตร 

-สภาสถาบันพระ
บรมราชชนก 

๒.  
 
 
 

๑. ศึกษาบริบทต่างๆที่ เกี่ยวข้องทั้ งภายในเช่น 
นโยบาย ปรัชญา พันธกิจ ของสถาบัน และภายนอก
สถาบันเช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้าน
สาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พรบ.การศึกษา พรบ. สุขภาพ
แห่งชาตินโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
๓. ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพ 
๔. วิเคราะห์และจัดท ารายงานสรุปผลการศึกษา
ความต้องการ/จ าเป็นในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
และวิเคราะห์ความพร้อมของวิทยาลัย  
๕. วางแผนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
-พรบ.การศึกษาแห่งชาต ิ
-พรบ.สุขภาพแห่งชาต ิ
-นโยบายตา่งๆที่เกี่ยวข้อง 
-เอกสารอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

-อยา่งน้อย ๑ ปี 
ก่อนเปิด
หลักสูตร 

-คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร (หรือเรียกชื่อ
เป็นอย่างอื่น) ของ
วิทยาลัย 
 

๓.  วิทยาลัยที่ขอเปิดหลักสูตรใหม่เสนอข้อมูล
ต่อคณะ ประกอบด้วย 
  -รายงานสรุปผลการศึกษาความต้องการ/
จ าเป็นในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
  - แผนแม่บทการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
  - รายงานการวิเคราะห์ความพร้อมของ
วิทยาลัย เช่น อัตราก าลัง จ านวนอาจารย์ 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 

๑. รายงานสรุปผลการศึกษา
ความต้องการ/จ าเป็นในการ
ขอเปิดหลักสูตรใหม ่พร้อม
สรุปข้อมูลเป็น One Page  
๒. แผนแม่บทการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ 
๓. รายงานการวิเคราะห์ความ
พร้อมของวิทยาลัย เช่น 
อัตราก าลัง จ านวนอาจารย์ และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

-อยา่งน้อย ๒ ปี 
ก่อนเปิดหลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร (หรอืเรียกชื่อ
เป็นอย่างอื่น) ของ
วิทยาลัย 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. คณะกรรมการระดับคณะพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร ความต้องการ/จ าเป็น  และความพร้อม
ของวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้
ข้อเสนอแนะ และจัดท ารายงานสรุปผลการ
กลั่นกรองการเปิดหลักสูตรใหม่ 
๒ . แจ้ งผลก ารการกลั่ น กรองก ารเปิ ด
หลักสูตรใหม่ 
  ๒.๑ กรณีผ่านการพิจารณา ด าเนินการส่งข้อมูล 
ให้สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ 
  ๒.๒ กรณีไม่ผ่านการพิจารณา ด าเนินการ
ส่งกลับวิทยาลัยฯ เพื่อวิเคราะห์และศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการระดับคณะ 
สรุปผลการกลั่นกรอง
หลักสูตร 
 

-อยา่งน้อย ๒ ปี 
ก่อนเปิดหลักสูตร 

คณะกรรมการฯ
ระดับคณะ 

ได้รับการเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

ศึกษาความต้องการ/

จ าเป็น/นโยบายและ

บริบทต่างๆ 

วิทยาลัย ฯ จัดท า ขอ้เสนอ     
ขอเปิดหลักสูตรใหมเ่พื่อเสนอ

ต่อคณะ 

 

 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

คณะ
พิจารณา
กลั่นกรอง 

 

สภาสถาบันให้ข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการเปิด
หลักสูตรใหม่ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาตา่งๆ 



๒ 
 

ล าดับ 
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. สภาวิชาการพิจารณาเพื่อเห็นชอบการ
เปิดหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัย 
๒. แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร 
๒.๑ กรณีผ่านการพิจารณาเห็นชอบด าเนินการ
ส่ง ให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อการพิจารณาอนุมัต ิ
๒.๒  กรณี ไม่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
ด าเนินการส่งกลับคณะเพื่อส่งข้อมูลกลับไป
ยังวิทยาลัยเพื่อทบทวนหรือปรับปรุงตาม
ข้อเสนอของสภาวิชาการ 

รายงานการประชุมสภา
วิชาการ สรุปผลการ
พิจารณาเห็นชอบหลักสูตร 
 

-อยา่งน้อย ๒ ปี 
ก่อนเปิดหลักสูตร 

สภาวิชาการ 
 

๖. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติในหลักการการ
ขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
๒. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
๒.๑ กรณีผ่านการพิจารณาอนุมัติด าเนินการ
ส่งต่อให้สภาวิชาการ เพื่อส่งต่อคณะ และ
วิทยาลัยเพื่อน าไปด าเนินการจัดท า มคอ. ๒ 
ตามระบบและกลไกการพัฒนา มคอ. ๒ 
๒ .๒  กรณี ไม่ ผ่ าน ก ารพิ จ ารณ าอนุ มั ติ
ด าเนินการส่งสภาวิชาการ เพื่อส่งกลับคณะ
และวิทยาลัยฯ ให้ด าเนินการทบทวน/
ปรับปรุงตามข้อเสนอของสภาสถาบัน 

รายงานการประชุมสภา
สถาบัน สรุปผลการอนุมัติใน
หลักการการขอเปิดหลกัสูตร
ใหม่สถาบัน 

-ภายใน ๖๐ วัน
ก่อนเปิด
หลักสูตร 

-สภาสถาบัน 
 

๗.  ๑. วิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งต้ัง 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
๒. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดท า มคอ. ๒ 
ตามระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร 
 

๑. ค าสั่งแต่งต้ัง 
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรของวิทยาลัย 
๒. เล่ม มคอ. ๒ 

-ภายใน ๓๐ วัน
ก่อนเปิดหลักสูตร 

-วิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

สภาวิชาการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ

หลักสูตร 

 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

สภาสถาบันพิจารณา 
อนุมัติ 

 

วิทยาลยัทีข่อเปิดหลกัสูตร

จัดท า มคอ. ๒ ตามระบบและ

กลไกการพัฒนาหลกัสูตร 


