
๑ 
 

ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร (มคอ. ๒) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
ล าดับ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.  
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรบัปรุง 
๑. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร 
(หรือเรียกชื่อเป็นอย่ำงอื่น) 
๒ ศึกษำบริบทต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวข้องทั้งภำยในเช่น 
นโยบำย ปรัชญำ พันธกิจ ของสถำบัน และภำยนอก
สถำบันเช่น แผนยุทธศำสตร์ชำต ิ๒๐ ปี ด้ำน
สำธำรณสุข แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชำติ พรบ.กำรศึกษำ พรบ. สุขภำพ
แห่งชำตินโยบำยตำ่งๆที่เกี่ยวข้อง เป็นตน้  
๓. ศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพฒันำ
หลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับระบบสุขภำพ 
๔. วำงแผนกำรพัฒนำหลกัสูตร 
๕. น ำผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรมำเป็น
ข้อมูลน ำเข้ำ(ส ำหรับกำรปรับปรุงหลักสูตร) 

- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ 
-พรบ.กำรศึกษำแห่งชำต ิ
-พรบ.สุขภำพแห่งชำต ิ
-นโยบำยตำ่งๆที่เกี่ยวข้อง 
-มคอ.๑ ของวิชำชีพ 
-เอกสำรอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

-อยำ่งน้อย ๑ ปี 
ก่อนเปิดหลักสูตร 

-คณะกรรมกำรพัฒนำ
หลักสูตร (หรือ
เรียกชื่อเป็นอย่ำงอื่น) 
ของวิทยำลัย 
 

๒.  ๑. จัดท ำ (ร่ำง) มคอ. ๒ ซ่ึงประกอบด้วย
วัตถุประสงค์หลักสูตร/ปรัชญำหลักสูตร/
โครงสร้ำงหลักสูตรที่เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร และมำตรฐำนอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 
๒.เสนอร่ำง มคอ ๒ ให้คณะกรรมกำรระดับ
คณะพิจำรณำกลั่นกรอง 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่ำง มคอ.๒) ประกอบด้วย 
-ข้อมูลทั่วไป  
-มำตรฐำนผลกำรเรียนรู ้
-โครงสร้ำงหลักสูตร 
-เนื้อหำสำระส ำคัญ 
-กลยุทธ์กำรสอนและกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ 
-กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
-คุณสมบัติผู้เข้ำศึกษำ 
-คณำจำรย์และบุคลำกร 
-ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน
และกำรจัดกำร 
-แนวทำงกำรพฒันำคณำจำรย ์
-กำรประกันคุณภำพหลกัสูตร  

-อยำ่งน้อย ๑ ปี 
ก่อนเปิดหลักสูตร 

-คณะกรรมกำรพัฒนำ
หลักสูตร (หรือ
เรียกชื่อเป็นอย่ำงอื่น)  
ของวิทยำลัย 
 
 

๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลกัสูตร
ระดับคณะให้เป็นไปตำมมำตรฐำนต่ำงๆที่
เกี่ยวขอ้ง และให้ขอ้เสนอแนะ และจัดท ำ
รำยงำนสรุปผลกำรกลั่นกรองหลักสูตร 
๒.แจ้งผลกำรกำรกลั่นกรองหลักสูตร 
   ๒.๑ กรณีผ่ำนกำรพิจำรณำ ด ำเนนิกำรส่งต่อ
ร่ำง มคอ. ๒ ให้สภำวิชำกำรพิจำรณำเห็นชอบ 
   ๒.๒ กรณีไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ด ำเนินกำรส่งกลับ
วิทยำลัยฯ เพื่อปรับปรุงเล่ม มคอ. ๒ ตำมข้อเสนอแนะ 

๑. รำยงำนกำรประชุมของ
คณะ สรุปผลกำร (ร่ำง) 
มคอ. ๒ 
๒. แบบฟอร์มกำรกลั่นกรอง
(ร่ำง) มคอ. ๒ จำกคณะ 
๓. เล่ม มคอ. ๒ ฉบบั
ปรับปรุงหลังผ่ำนกำร
กลั่นกรองของคณะ 
กรรมกำรระดับคณะ 

-อยำ่งน้อย ๑ ปี 
ก่อนเปิดหลักสูตร 

คณะกรรมกำร
พิจำรณำกลั่นกรอง
หลักสูตรระดับ
คณะ 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.สภำวิชำกำรพจิำรณำเห็นชอบหลักสตูร 
๒.แจ้งผลกำรพิจำรณำเห็นชอบหลักสูตร 
  ๒.๑ กรณีผ่ำนกำรพจิำรณำเห็นชอบ
ด ำเนินกำรส่งต่อ มคอ. ๒ ให้สภำวิชำชพีเพื่อ
กำรพิจำรณำเห็นชอบ 
  ๒.๒ กรณีไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบ
ด ำเนินกำรส่งกลับคณะเพื่อส่งต่อให้วิทยำลัยฯ 
ปรับปรุงเล่ม มคอ. ๒ ตำมข้อเสนอแนะ 

๑. รำยงำนกำรประชุมสภำ
วิชำกำร สรุปผลกำร
พิจำรณำเห็นชอบหลักสูตร 
๒ . แบบฟอร์มกำรกลั่นกรอง
(ร่ำง) มคอ. ๒ จำกสภำวิชำกำร 
๒. เล่ม มคอ. ๒ ฉบบั
ปรับปรุงหลังผ่ำนสภำ
วิชำกำรเห็นชอบ 

-อยำ่งน้อย ๑ ปี 
ก่อนเปิดหลักสูตร 

-สภำวิชำกำร 
 

วำงแผนพัฒนำ

หลักสูตรใหม่ /

ปรับปรุงหลักสูตรเดิม 

วิทยำลัยจัดท ำ ร่ำงมคอ ๒ 

 

 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

คณะพิจำรณำ
กลั่นกรอง  

(ร่ำง) มคอ. ๒ 

 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

สภำวิชำกำรพิจำรณำ 
เห็นชอบหลักสูตร 

 

ได้รับกำรเห็นชอบจำกสภำวิชำกำร ในครำวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
วันที่ ๙ กรกฏำคม ๒๕๖๒ 



๒ 
 

 
ล าดับ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. สภำวิชำชีพพิจำรณำเห็นชอบหลักสตูร 
๒. แจ้งผลกำรพิจำรณำเห็นชอบหลักสูตร 
  ๒.๑ กรณีผ่ำนกำรพจิำรณำเห็นชอบ
ด ำเนินกำรส่งต่อ มคอ. ๒ ให้สภำวิชำกำร 
  ๒.๒ กรณีไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบ
ด ำเนินกำรส่งสภำวิชำกำร เพื่อส่งกลับคณะ
และวิทยำลัยฯ ให้ด ำเนินกำรปรับปรุงเล่ม 
มคอ. ๒ ตำมข้อเสนอแนะ 
 
 
 

๑. รำยงำนสรุปผลกำร
พิจำรณำเห็นชอบหลักสูตร 
๒. เล่ม มคอ. ๒ ฉบบั
ปรับปรุงหลังผ่ำนสภำ
วิชำชีพเห็นชอบ 

-อยำ่งน้อย ๑ ปี 
ก่อนเปิดหลักสูตร 

-สภำวิชำชีพ 
-สภำวิชำกำร 
-คณะ 
-วิทยำลัย 

๖. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.สภำสถำบันพิจำรณำอนุมัติหลักสูตร 
๒. แจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติหลกัสูตร 
  ๒.๑ กรณีผ่ำนกำรพจิำรณำอนุมัติ
ด ำเนินกำรส่งต่อ มคอ. ๒ ให้สภำวิชำกำร 
เพื่อส่งต่อคณะ และวิทยำลัยเพือ่น ำไป
ประกำศใช ้
  ๒.๒ กรณีไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติ
ด ำเนินกำรส่งสภำวิชำกำร เพื่อส่งกลับคณะ
และวิทยำลัยฯ ให้ด ำเนินกำรปรับปรุงเล่ม 
มคอ. ๒ ตำมข้อเสนอแนะ 

๑. รำยงำนกำรประชุมสภำ
สถำบัน สรุปผลกำร
พิจำรณำอนุมัติหลกัสูตร 
๒. เล่ม มคอ. ๒ ฉบบัอนุมัติ
จำกสภำสถำบัน 

-ภำยใน ๖๐ วัน
ก่อนเปิดหลักสูตร 

-สภำสถำบัน 
 

๗.  วิทยำลยั น ำเข้ำ มคอ. ๒ ที่ผ่ำนกำรอนมุัติเข้ำ
ระบบ CHE CO เพื่อให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้กำรรับทรำบ  

ระบบสำรสนเทศกำร
รับทรำบหลักสูตรของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (CHE CO) 

-ภำยใน ๓๐ วัน
ก่อนเปิดหลักสูตร 

-วิทยำลัย 

 
 

 

 

 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

สภำวิชำชีพพิจำรณำ 
เห็นชอบหลักสูตร 

 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

สภำสถำบัน
พิจำรณำ 
อนุมัติ

หลักสูตร 

 

น ำเข้ำระบบ CHE CO 


