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 การเปิดหลักสูตรใหม่ 
   

 การเปิดหลักสูตรใหม่ของส านักวิชา หลักสูตรเหล่านี้ควรจะอยู่ในแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 เพื่อให้การจัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ตาม
กระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้ก าหนดรูปแบบและขั้นตอนของการจัดท าหลักสูตรขึ้น   เพ่ือให้เป็น
เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  1) การศึกษาความเป็นไปได้  และ 2) การด าเนินการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตร 
 1.  การศึกษาความเป็นไปได้   

ส านักวิชาที่เสนอหลักสูตร (คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร/ส่วนแผนงาน)  จะต้องจัดท ารายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียด  (Detailed Feasibility Study) เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในเชิงหลักการของคณะกรรมการวิชาการและสภาวิชาการ  โดยประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  หรือกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 
 ความพร้อมและศักยภาพของส านักวิชาในการจัดการเรียนการสอน 
 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าส านักวชิาผูเ้สนอหลักสตูร 
 ค่าใช้จ่ายในส่วนของงบด าเนินการและงบลงทุน 
 ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนความพร้อมของส านักวิชา  (ถ้ามี) 

1.1 คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้  ประกอบไปด้วย 
1)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายในส านักวิชา    ประธานกรรมการ 
2)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (1-2 คน)  กรรมการ 
3)  คณาจารย์ภายในส านักวิชา    กรรมการ 
4)  ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ  (1-2  คน)  กรรมการ 
5)  อาจารย์ในส านักวิชา     กรรมการและลขานุการ 
6)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

1.2 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ 
1) ส านักวิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าส านักวิชา 
2) คณะกรรมวิชาการและสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ

ศึกษาความเป็นไปได้ 
3)  คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ด าเนินการจัดท าเล่มรายงานความเป็นไปได้ เสนอ

คณะกรรมการวิชาการและสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 
 

 1.3  รายละเอียดของรายงานความเป็นไปได้ 
1) บทน า 
2) เป้าหมายและภารกิจของการเปิดหลักสูตร 
3) วัตถุประสงค์ 
4) การด าเนินการศึกษาวิจัย 
5) งบประมาณและจุดคุ้มทุน 
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6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7) เอกสารอ้างอิง 

 

2. การด าเนินการจัดท าหลักสูตร 
 การจัดท าหลักสูตรจะด าเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบของการศึกษาความเป็นไปได้จากสภาวิชาการ
   

2.1 คณะกรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร ประกอบไปด้วย 
1) ที่ปรึกษา  (ถ้ามี) 
2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในส านักวิชา    ประธานกรรมการ 
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (อย่างน้อย 2 คน) กรรมการ 
4) ผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการ  (อย่างน้อย 2  คน) กรรมการ 
5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (อย่างน้อย 2 คน)  กรรมการ 
6) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ* (อย่างน้อย 1 คน)  กรรมการ 
7) อาจารย์ในส านักวิชา     กรรมการและเลขานุการ 
8) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ผู้ช่วยเลขานุการ 
* กรณีหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพ 
 

 2.2  ขั้นตอนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร  
1) ส านักวิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร ผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าส านักวิชา และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และสภา
วิชาการ 

2) คณะกรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรจัดท าเล่มหลักสูตร และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร โดยแนบเล่ม
หลักสูตร และเอกสารดังนี้  

2.1) บันทึกสรุปความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ*   
2.2) บันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
2.3) สรุปรายละเอียดภาพรวมของหลักสูตรที่น าเสนอ 
 
 

3) เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเรียบร้อยแล้วส่วนส่งเสริมวิชาการน าส่งเล่ม
หลักสูตรให้ศูนย์บริการการศึกษา และน าเสนอเล่มหลักสูตรให้ สกอ.พิจารณารับทราบ 
ภายใน 30 วันหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีองค์กรวิชาชีพให้น าเสนอหลักสูตรให้องค์กรวิชาชีพรับรอง
หลักสูตรก่อนจึงน าเสนอ สกอ.  

4) เมื่อ สกอ.รับทราบหลักสูตรเรียบร้อย ส่วนส่งเสริมวิชาการแจ้งส านักวิชา และ
ศูนย์บริการการศึกษา  

5) ส่วนส่งเสริมวิชาการน าเสนอหลักสูตร ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารับรอง 

 
 



   ขั้นตอนการเปิดหลักสตูรใหม่ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

เสนอแตง่ตั้ง คกก.
ศึกษาความเป็นไปได้
ในการเปิดหลกัสูตร 
และคกก.จดัทําและ
พัฒนาหลกัสตูร 

สํานักวิชา 

พิจารณา 

คณะกรรมการประจํา

สํานกัวิชา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ

คณะกรรมการวิชาการ

เห็นชอบ

ไมเ่ห็นชอบ ไม่อนุมัติ

เริ่ม 

1) จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง 
คกก.ศึกษาความเปน็ไป
ได้ในการเปิดหลักสูตร 
2) จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง 
คกก.จัดทําและพัฒนา
หลักสูตร 
3) จัดทําโครงการ
ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเปิดหลักสูตร

สํานักวิชา

พิจารณา 
อนุมัติ

ดําเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการเปิด

หลักสูตร
คณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้ฯ

จัดทํารายงานผล 
การศึกษาความเป็นไปได้

ในการเปิดหลักสูตร 

คณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้ฯ 

ดําเนินการจดัทํา 
และพัฒนาหลักสตูรใหม ่

พิจารณา 

 ไมเ่ห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ 

สํานักวิชา

จัดทําเล่ม 
หลักสูตรใหม ่

(มคอ.2) 

พิจารณา
ทักท้วง

เห็นชอบเห็นชอบ

สภาวิชาการ 

จบ

สภามหาวิทยาลยั 

อนุมัติหลักสูตร 

คกก.จัดทําและพัฒนาหลักสูตร

เสนอเล่มหลกัสตูรใหม ่(มคอ.2) 
และรายงานศึกษาความเป็นไปได ้

ในการเปิดหลกัสูตร 

คกก.จัดทําและพัฒนาหลักสูตร

พิจารณา 
เห็นชอบ

 ไมเ่ห็นชอบ 


