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เรื่องที่ 1  แนวทางการนําเสนอกรอบแนวคิดโครงการ เพื่อขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ และ
การขออนุมัติหลักสูตร  

ขั้นตอนที่ 1  การนําเสนอกรอบแนวคิดของโครงการเพื่อขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ 

กรอบแนวคดิในการเสนอโครงการเพื่อขอเปิดหลักสตูรใหม ่
  การจัดทําโครงการ ต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งควร
ระบุ ในแผนปฏิบัติการด้วย รวมท้ังต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ทั้งน้ี ควรประกอบด้วย ข้อมูล
โดยสังเขป ดังน้ี 

1) ชื่อโครงการ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักการและเหตุผลที่สําคัญ 
ความสอดคล้องกับทิศทางเชิงนโยบาย วัตถุประสงค์ ในการเสนอเปิดหลักสูตร ฯลฯ 

2) ความโดดเด่นของหลักสูตร เช่น ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โอกาสในการเปิดรับผู้เข้าศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสะสมหน่วยกิตจากการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเข้าสู่การศึกษาตามระบบ 
ฯลฯ 

3) ศักยภาพ ความพร้อมด้านบุคลากร เช่น จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ฯลฯ 

4) ทรัพยากร สิ่งสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน อาทิ ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องบรรยาย ฯลฯ 

5) ข้อมูล แผนและงบประมาณ ระยะเวลาการดําเนินงาน 
6) การศึกษา สํารวจข้อมูล ในส่วนที่เก่ียวข้อง อาทิ รายได้ต่อเดือนของบัณฑิต/ความเป็น

ผู้ประกอบการหรืออาชีพภายหลังสําเร็จการศึกษา ข้อมูลจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ทั่วประเทศต่อปี จํานวน
ตําแหน่งที่รองรับในแต่ละปี ฯลฯ 

7) ผลที่คาดว่าจะได้รับท่ีสําคัญ ตามเป้าหมาย และผลผลิตบัณฑิตในสาขานั้นๆ ด้วย 
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แบบการเสนอโครงการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ 

1. ช่ือหลกัสูตร 
1.1 ภาษาไทย : ………………………………………. สาขาวิชา………………………………………. 
1.2 ภาษาอังกฤษ : ………………………………………. สาขาวิชา………………………………………. 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ภาษาไทย  : ชื่อเต็ม………………………………………. (........................) 
    : ชื่อย่อ………………………………..………. (........................) 
2.2 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม………………………………………. (........................) 
    : ชื่อย่อ………………………………..………. (........................) 
 

3. หนว่ยงานรับผิดชอบ ......................................................................................................... 
 

4. หลกัการและเหตุผลที่ขอเปดิหลกัสูตร เชน่ 
 ความสอดคล้องกับทิศทางเชิงนโยบาย : (หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
อย่างไร สอดคล้องกับทิศทางเชิงนโยบายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านใด มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
หรือไม่) 
 ผลการศึกษา วิจัย สํารวจข้อมูล : (ความต้องการบัณฑิต เงินเดือนข้ันต่ํา อาชีพภายหลังการสําเร็จ
การศกึษา ฯลฯ) 
 
5. ความโดดเด่นของหลักสูตร เช่น  
 ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม  
 หลักสูตรมีความแตกต่างกับสถาบันอื่นอย่างไร เช่น  
  หลักสูตรส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
 คุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา เช่น  
  ความสามารถเป็นผู้ประกอบการ  
  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  เปิดโอกาสให้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
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6. ศักยภาพและความพร้อม เช่น  
 จํานวน/รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีผลงานทางวิชาการ 
 จํานวน/รายชื่ออาจารย์ประจําที่มีผลงานวิชาการ มีประสบการณ์การเรียนการสอน 
 ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น (ถ้ามี) ฯลฯ 
 ทรัพยากรส่ิงสนับสนุนทางกายภาพ เช่น ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย ฯลฯ 
 
7. วัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตร 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 8.1 ประมาณการรายรับ 

(1) ประมาณการรายรับต่อภาคการศึกษา 

รายการ 
ภาคการศึกษาที่ 1      
ปีการศกึษา ....  

(บาท) 

ภาคการศึกษาท่ี 2       
ปีการศกึษา....  

(บาท) 

รวม 
ปีการศกึษา ....  

(บาท) 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา    
2. ..............................    
รวม (1+2)    

 
(2) ประมาณการรายรับต่อปีการศึกษา 

รายการ 
ปีการศกึษา.... 

(บาท) 
ปีการศกึษา.... 

(บาท) 
ปีการศกึษา.... 

(บาท) 
ปีการศกึษา.... 

(บาท) 
ปีการศกึษา.... 

(บาท) 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
2. .............................. ............ ............  ............  ............  ............ 
รวม ............ ............  ............  ............  ............ 
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 8.2 ประมาณการรายจ่าย 

รายการ 
ปีการศกึษา.... 

(บาท) 
ปีการศกึษา.... 

(บาท) 
ปีการศกึษา.... 

(บาท) 
ปีการศกึษา.... 

(บาท) 
ปีการศกึษา.... 

(บาท) 
1. งบประมาณจากรัฐ  

   1.1 งบดําเนินการ ............  ............  ............  ............  ............ 
   1.2 งบลงทนุ ............  ............  ............  ............  ............ 
2. งบประมาณเงินรายได้      
   2.1 งบดําเนินการ ............  ............  ............  ............  ............ 
   2.2 งบลงทนุ ............  ............  ............  ............  ............ 
รวม (1+2)      

 
9. แผนและระยะเวลาดําเนนิการ 

รายการ 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 
1. แต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสตูร       
2. เสนอกรรมการประจําคณะ/เทียบเท่า       
3. เสนอกรรมการประจําส่วน       
4. เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 

      

5. เปิดรับนักศึกษา       
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ให้ระบ.ุ... 
 
หมายเหต ุใหผู้้รับผิดชอบในการขอเสนอหลกัสูตรใหม่ เสนอต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยตนเอง 
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ขั้นตอนท่ี 2   การขออนุมัติหลกัสูตร 

     ระบบและกลไกการนําเสนอหลกัสูตรใหม่/หลกัสูตรปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้ง สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

คณะกรรมการประจําส่วนงาน 

                           คณะกรรมการวิชาการ                             คณะกรรมการบริหารการศึกษา 

                      (สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์)             (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) 

คณะ/หน่วยงานท่ีเทียบเท่า 

ภาควิชา/สาขาวิชา 

การเสนอหลักสูตรใหม/่หลักสูตรปรับปรุง 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
ตรวจสอบการบรรจุใน

แผนงาน 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

(ตามองค์ประกอบ  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

แจ้ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ฝ่ายการศึกษา  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ตรวจสอบความสอดคล้องตาม
มาตรฐานหลักสูตรฯ 

- รับรอง 

- กําหนดเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
- รายงานต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

- แจ้งคณะ/ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ลําดับ
ขั้นตอน 

ผู้รับผิดชอบ การดําเนินงาน รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1 ผู้รับผดิชอบหลักสตูร จัดทําโครงการเพ่ือ        
ขออนุมตัิเปิดสอน 
(กรณีหลักสตูรใหม่) 

เมื่อโครงการฯ ได้รับอนุมตัิจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์                 
ให้ดําเนินการ เสนอการยกร่างหลักสูตร 

2 คณบดี/เทียบเท่า เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูรต่อ                
ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชาน้ัน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กร
วิชาชีพใหม้ีผู้แทนองค์กรวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย  
**อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรตอ้งมคุีณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการอดุมศึกษา 

3 คณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูร 

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
ด้านต่างๆ ที่จะนํามาใช้
สําหรับการพัฒนา
หลักสตูร 

ศึกษา วิจัย เพ่ือทราบข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับหลักสตูร เช่น ข้อมลู
ด้านความตอ้งการ ความจําเป็น และปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาของรัฐ ข้อมูลทาง ด้าน
จิตวิทยา ปรัชญาการศึกษา ความตอ้งการของผู้เรียน ตลอดจน
วิเคราะห์หลักสูตร ฯลฯ 

พิจารณาความพร้อม 
และศักยภาพ ตลอดจน
ทรัพยากรต่างๆ ด้าน
กายภาพ 

พิจารณาความพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ฯลฯ 
 

ดําเนินการร่างหลักสตูร
ตามแบบฟอร์ม มคอ. 2 
มคอ. 3 และมคอ. 4 

หลักสตูรทีม่ีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/
สาขาวิชา (มคอ. 1) ใหใ้ช้ประกาศน้ัน เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสตูร  
หลักสตูรที่ยังไม่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับสาขา/สาขาวิชา ให้ใชป้ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
เป็นแนวทาง 

ดําเนินการวิพากษ์
หลักสตูร 

จัดวิพากษ์หลกัสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย          
เข้าร่วมวิพากษ์ 
 
ปรับปรุงหลักสตูรตามผลที่ไดจ้ากการวิพากษ์ 
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ลําดับ
ขั้นตอน 

ผู้รับผิดชอบ การดําเนินงาน รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4 ผู้รับผดิชอบหลักสตูร เสนอหลักสตูรตอ่
คณะกรรมการวิชาการ/
คณะกรรมการบริหาร
การศึกษาของส่วนงาน 

 

5 ผู้รับผดิชอบหลักสตูร เสนอหลักสตูรตอ่
คณะกรรมการประจํา
ส่วนงาน 

 

6 ฝ่ายการศึกษา  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ตรวจสอบความ
สอดคล้องของหลักสตูร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

7 ผู้รับผดิชอบหลักสตูร เสนอหลักสตูรตอ่สภา
ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ 

ให้ผู้รับผดิชอบหลักสตูรเป็นผูนํ้าเสนอด้วยตนเอง  
 

8 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสนอหลักสตูรตอ่
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา/สภา
วิชาชีพ (หากมี) 

ภายใน 30 วัน หลังสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีมตอินุมตัหิลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


