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ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ 
1.1 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ 
 การเสนอขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ทุกระดับ หลักสูตรต้องจัดท า
โครงการเปิดหลักสูตรใหม่ (Proposal) เพ่ือขอบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 

                                                                                                       

  
 

เสนอโครงการเปดิหลักสูตรใหม่เพือ่ขอบรรจุไว้ในแผนฯ และ   เสนอรายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตร 
  
 
 
     
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
  
 
     
 
 

 
 

 
 

 
 

สภาวิชาการ..../ 

เริ่มต้น 

ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิาร ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลู
ด้านวิชาการของการเสนอโครงการเปิดหลักสตูรใหม ่

และตรวจสอบคณุสมบัตผิู้ทรงคณุวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตร [3] 

คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [4] 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอโครงการเปดิหลักสูตรใหม่ 
และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสตูร [1] 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ [2] 

ส ำนักงำนยุทธศำสตร์ 
ตรวจสอบและวเิครำะห์

ข้อมูลด้ำนบริหำร 

สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [5] 

สภามหาวิทยาลยัอนุมัตเิพื่อขอบรรจุหลักสูตรในแผนฯ [6]** 

คณะจัดท ำค ำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร 

ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิาร ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลู
ด้านวิชาการของรายละเอียดของหลักสตูรใหม่ (มคอ.2) [9] 

คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [11] 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จัดท าหลักสตูรใหม่ (มคอ.2) [7] 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ [8] 
ส านักงานยุทธศาสตร์ 

ตรวจสอบและวเิคราะห์
ข้อมูลด้านบริหาร 

คณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลกัสูตรพิจารณา [10] 

** เสนอสภามจธ.อนุมัติเฉพาะ
หลักสูตรที่ยังไม่ถูกบรรจุลงใน

แผนฯ 
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เสนอหลักสูตรใหม่ส่ง สกอ. 
 
 
 
 
 
 

 
 การเสนอหลักสูตรใหม่ ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการขอเปิดหลักสูตร
ใหม่ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และต้องแสดงสาระส าคัญของการเปิดหลักสูตรใหม่ 
อาทิ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวด
วิชาเฉพาะและระบบการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเสนอหลักสูตร ใหม่ ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 6 เดือน เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการวางแผน
และเตรียมการส าหรับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งต้องรองรับและสนับสนุนการด าเนินการของหลักสูตรใหม ่ซึ่งมีแนว
ปฏิบัติส าหรับการเสนอ ดังนี้ 
 

[1] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอโครงการเปิดหลักสูตรใหม่ (Proposal) ให้ส านักงาน
พัฒนาการศึกษาและบริการ  

[2] คณะกรรมการประจ าคณะควรพิจารณาหลักการและเหตุผล สาระส าคัญของการเสนอ
หลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับ
นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเพ่ือพิจารณาหลักสูตร อาทิ ประวัติการศึกษา และประวัติการท างาน รวมทั้ง
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิให้สมบูรณ์ โดยต้อง
แสดงข้อมูลที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะพิจารณาหลักสูตร เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ
เหมาะสม และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในแต่ละ
หลักสูตร 

[3] ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการของ
การเสนอโครงการเปิดหลักสูตรใหม่ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร          
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือกรอบมาตรฐาน

สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [12] 

สภามหาวิทยาลยัอนุมัติหลักสตูรใหม่ [13] 

ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิารแจ้ง สกอ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และจัดท าประกาศการเงิน รวมทั้งบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ

ฐานข้อมูล [14] 

สกอ. รับทราบหลักสตูรใหม่ [15] 
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คุณวุฒิของสาขา (ถ้ามี) และความสอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 
รวมทั้ งวิธีการออกแบบหลักสูตรที่ เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  (Outcome Based 
Education) ตามแนวทางการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

 และส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการส่งข้อมูลการเสนอโครงการเปิดหลักสูตรใหม่
ให้กับส านักงานยุทธศาสตร์ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริหาร อาทิ แผนการรับ
นักศึกษา อัตราก าลังและงบประมาณของหลักสูตร 

[4] คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอโครงการเปิดหลักสูตรใหม่  
[5] สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอโครงการเปิดหลักสูตรใหม่ และ

เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือพิจารณาหลักสูตร 
[6] สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับแผนฯ และคณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร และส่งเอกสารค าสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้เป็น
เอกสารอ้างอิงในภาคผนวกของรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) 

[7] คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดท าร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยต้อง   
มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ส าหรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และมีการทบทวนความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย และความต้องการก าลังคนของ
ตลาดแรงงานและสังคม ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินการหลักสูตร ทั้งด้าน
คณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณและปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับ
หลั ก สู ต ร  ( Program Learning Outcomes)  แ ล ะ ร าย วิ ช า  ( Course Learning 
Outcomes) รวมถึงแสดงให้ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหลั กสูตรกับรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบก าหนด  

[8] คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ 
(มคอ.2) 

[9] ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการของ
รายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร       
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิของสาขา (ถ้ามี) และความสอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 
รวมทั้ งวิธีการออกแบบหลักสูตรที่ เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  (Outcome Based 
Education) ตามแนวทางการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 [10] คณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรใหม่     
(มคอ.2) โดยพิจารณาวิธีการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome 
Based Education) ตามแนวทางการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

[11] คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ 
(มคอ.2) 

[12] สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) 
[13] สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรใหม่  
[14] ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ แจ้ง สกอ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท า

ประกาศการเงิน (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) รวมทั้งบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ
ฐานข้อมูล 

[15] สกอ. รับทราบหลักสูตรใหม่  
 
1.2 เอกสารส าหรับการเสนอหลักสูตรใหม่ 
 ทุกขั้นตอนของการขอเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรจะต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและ
ไฟล์ข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 และกรณีมติที่ประชุมต่างๆ มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข หลักสูตรจะต้องพิจารณาตรวจสอบและ
หรือแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณาโดยส่งผ่านคณะเพ่ือทราบการด าเนินการของหลักสูตร ก่อน
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ขั้นตอน เอกสารประกอบการพิจารณา 

เสนอโครงการเปิดหลักสูตรใหม่เพ่ือขอบรรจุไว้ใน
แผนฯ 

1. โครงการเปิดหลักสูตรใหม่ (Proposal) 

2. ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือพิจารณา
หลักสูตร 

คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร หลังจาก
สภามจธ.อนุมัติการปรับแผนฯ 

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

เสนอรายละเอียดของหลักสูตร 1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

2. บทสรุปผู้บริหาร 

เสนอหลักสูตรใหม่ส่ง สกอ. 1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่สภามจธ. 
อนุมัติ 

2. แบบรายงานฯ รายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ.02/04/06) 

 
 


