ขั้นตอนการดาเนินงานการเสนอหลักสูตร/รายวิชา

1) การบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตารางที่ 1 ขั้นตอนและรายละเอียดการดาเนินงานการบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ขั้น
ตอน

กิจกรรมการดาเนินงาน

เอกสารข้อมูลที่ต้อง
แสดง
แบบฟอร์ม ลส.มก.2
(แผน) +วิจัยสถาบัน

ผู้รับผิดชอบ/
เงื่อนไข
หน่วยงาน
ภาควิชา/คณะ -วิเคราะห์ตนเอง
-เตรียมความ
พร้อม

บันทึกระบุว่าผ่านที่
ประชุมกรรมการ
หลักสูตร/วิชาการ
ประจาคณะ
แบบฟอร์ม ลส.มก.2
(แผน) +วิจัยสถาบัน
บันทึกระบุว่าผ่านที่
ประชุมกรรมการ
ประจาคณะ
แบบฟอร์ม ลส.มก.2
(แผน) +วิจัยสถาบัน
บันทึกระบุว่าผ่านที่
ประชุมกรรมการต่างๆ
แล้ว
+ แบบฟอร์ม ลส.มก.2
(แผน) +วิจัยสถาบัน +
แผ่นบันทึกข้อมูล

คณะ
กรรมการฯ

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

ให้จัดทารายละเอียดตามแบบฟอร์ม
ลส.มก.2 (แผน) “แบบเสนอบรรจุ
หลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2560-2564”
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์
ฝ่ายบริการการศึกษา)
คณะกรรมการระดับนี้อาจเรียกชือ่
ต่างกันแล้วแต่คณะ

คณะ
กรรมการฯ
ประจาคณะ

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

คณะกรรมการระดับนี้อาจเรียกชือ่
ต่างกันแล้วแต่คณะ

คณะ/วิทยา
เขต

-พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
-ลงนามโดย
คณบดี/รอง
อธิการบดีวิทยา
เขต
หนังสือนาให้ระบุ
ว่าได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่
ประชุมคณะ
กรรมการประจา
คณะ ในการ
ประชุมครั้งที่ ......
ลงวันที่ .............)

กรณีวิทยาเขต ให้เสนอตามลาดับดังนี้
-คณะกรรมการศึกษาวิทยาเขต
-คณะกรรมการประจาวิทยาเขต
-รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
(วิทยาเขตสามารถจัดทาบันทึกฉบับ
เดียว โดยมีข้อความระบุว่าผ่านที่
ประชุมในแต่ละระดับ/คณะกรรมการ
.... แล้ว ครั้งที่ ... เมื่อวันที่ ....)
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
และข้อมูลก่อนเสนอกองแผนงาน
พิจารณาต่อไป

1

คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร (ระดับภาควิชา)
พิจารณาเสนอแผนฯ
หลักสูตร

2

คณะกรรมการหลักสูตร /
คณะกรรมการวิชาการ
(ระดับคณะ)
ตรวจสอบความสมบูรณ์และ
พิจารณาเสนอ

3

คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาเสนอ

4

-คณบดี
-รองอธิการบดีประจา
วิทยาเขต
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเสนอไปยัง “รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ”

5.

เสนอ “รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ”
นาส่ง “ฝ่ายบริการ
การศึกษา” สานักทะเบียน
และประมวลผล ชั้น 7 เพื่อ
ลงรับเอกสาร

หนังสือนา พร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.2
(แผน) +วิจัยสถาบัน+
แผ่นบันทึกข้อมูล

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

6

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ)
เสนอกองแผนงาน
กองแผนงาน
พิจารณาเสนอ

หนังสือนา พร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.2
(แผน) +วิจัยสถาบัน+
แผ่นบันทึกข้อมูล
หนังสือนาพร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.2

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

7
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กองแผนงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อเสนอกองแผนงานวิเคราะห์กอ่ น
เสนอหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
พิจารณาความ
พร้อม

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ แผน
1

ขั้น
ตอน

8

กิจกรรมการดาเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ)
พิจารณาเสนอ

8.1 ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอ
-คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย
ก่อนเสนอคณะกรรมการ
การศึกษา เพื่อพิจารณา
และเสนอ
8.2 ระดับปริญญาตรี เสนอ
-คณะกรรมการการศึกษา
มก.
พิจารณาและเสนอ

9

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รับทราบผลการพิจารณา
และเสนอ

10

ทีป่ ระชุม “คณะกรรมการ
วิชาการ มก.” ให้ความ
เห็นชอบและเสนอ
ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้ความเห็นชอบ

11

เอกสารข้อมูลที่ต้อง
แสดง
(แผน) +วิจัยสถาบัน+
แผ่นบันทึกข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน

หนังสือนา พร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.2
(แผน) +วิจัยสถาบัน+
แผ่นบันทึกข้อมูล+ผล
การวิเคราะห์/พิจารณา
หนังสือนา พร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.2
(แผน) +วิจัยสถาบัน+
แผ่นบันทึกข้อมูล+ผล
การวิเคราะห์/พิจารณา
(จากกองแผนงาน)
หนังสือนา พร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.2
(แผน) +วิจัยสถาบัน+
แผ่นบันทึกข้อมูล+ผล
การวิเคราะห์/
พิจารณา (จากกอง
แผนงาน)
สรุปผลการวิเคราะห์
จากหน่วยงานต่างๆ
ตามแบบฟอร์มสาหรับ
คณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัยฯ
(Check List)

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

ผลการวิเคราะห์จาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ
ผลการวิเคราะห์จาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ
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เงื่อนไข

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับกระทรวง/สกอ. แผน
มหาวิทยาลัย นโยบายและทิศทางของ
มหาวิทยาลัย ศึกษาผลกระทบของการ
เปิดหลักสูตร ความสอดคล้องของ
ตลาดแรงงาน สภาพคู่แข่งขัน สถานที่
อุปกรณ์ เป็นต้น
เสนอหน่วยงาน -ระดับปริญญาตรี เสนอ คณะกรรมการ
ตามขั้นตอนต่อไป การศึกษา
-ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอบัณฑิต
วิทยาลัย

คณะกรรมการ ประชุมเดือนละ 2
ประจาบัณฑิต ครั้ง
วิทยาลัย/
บัณฑิต
วิทยาลัย

พิจารณา ....
-การวิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
-องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินฯ
-ชื่อหลักสูตร/ชื่อปริญญา
คณะกรรมการ ประชุมเดือนละ 2 -ความซ้าซ้อนของหลักสูตร
-ความพร้อมด้านอาจารย์ฯ และ
การศึกษา
ครั้ง
มาตรการกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มก./ฝ่าย
มาตรฐานฯ
บริการ
-ความสัมพันธ์และ/หรือความเชื่อมโยง
การศึกษา
ของหลักสูตรในทุกระดับ
เป็นต้น
ฝ่ายบริการ
- ให้คณะจัดทา
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้ง
“แบบในการเสนอ
การศึกษา
ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559
เรื่องเพื่อพิจารณาใน และครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 31 ต.ค.
ที่ประชุม
2559 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการ
มก. ตามประกาศลงวันที่ 16 ก.ย.
วิชาการ มก.”
ผู้บริหารต้นสังกัด 2559 วันที่ 28 พ.ย. 2559 และวันที่
26 ธ.ค. 2559 โดยมีหน้าที่เสนอแนะ
ลงนาม (ตาม
ต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการ
แบบฟอร์มที่
พิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ
กาหนด)
หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และ
การยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
สานักทะเบียน ประชุมวันจันทร์ เห็นชอบ
และ
สัปดาห์แรกของ
ประมวลผล
เดือน
ที่ประชุมสภา ประชุมวันจันทร์ อนุมัติให้บรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ
มหาวิทยาลัย สัปดาห์ทสี่ ี่ของ
เกษตรศาสตร์ เดือน
/สานักงาน
สภาฯ

2

ขั้น
ตอน

12

13

กิจกรรมการดาเนินงาน

เอกสารข้อมูลที่ต้อง
แสดง
บันทึกแจ้งมติที่
ประชุม+เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ
- แจ้ง “คณบดี” คณะต้น
สังกัดหลักสูตรทราบ
- มอบฝ่ายบริการการศึกษา
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
ฝ่ายบริการการศึกษา แจ้ง บันทึกแจ้งมติที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ประชุม+เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
-เลขานุการ
สภา
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
/สานักงาน
สภาฯ
-ฝ่ายบริการ
การศึกษา

เงื่อนไข

รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขาที่ประชุมฯ แจ้ง
- คณะต้นสังกัด

ฝ่ายบริการการศึกษา แจ้ง
- คณะกรรมการการศึกษา มก.
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สานักทะเบียนและประมวลผล
- กองแผนงาน

3

2) การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง/ปิดหลักสูตร
ตารางที่ 2 ขั้นตอนและรายละเอียดการดาเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขั้น
ตอน

กิจกรรมการดาเนินงาน เอกสารข้อมูลที่ต้องแสดง

เสนอขอบรรจุหลักสูตรเข้าแผน แบบฟอร์มการเสนอบรรจุ
หลักสูตรใหม่ฯ เสนอกอง
ฯ (กรณีหลักสูตรใหม่)
แผนงาน
เรียบร้อยแล้ว

กรณีเสนอขอปิดหลักสูตร
1

ให้ใช้แบบฟอร์มการปิด
หลักสูตร (ลส.มก. 1)
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกาศแต่งตั้งคณะ
พัฒนาหลักสูตร (ระดับ กรรมการฯ โดยคณะ/
ภาควิชา) เพื่อพิจารณา ภาควิชา
หลักสูตร

ผู้บริหารหลักสูตรดา
เนินการเสนอเอกสาร
 หลักสูตรใหม่

เอกสารหลักสูตรประกอบด้วย
มคอ. 2 + แบบเสนอขอ
(ได้รับอนุมัติบรรจุ
หลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ เปิดรายวิชาใหม่
เรียบร้อยแล้ว)
+ บรรณานุกรมแสดงผล
งานอาจารย์ฯ +สาเนา
คาสั่ง/ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร + มคอ.
02/03/04/06 + วิจัย
สถาบัน+แผนภูมิอาจารย์ฯ
เอกสารหลักสูตรประกอบด้วย
 หลักสูตรปรับปรุง
แบบในการเสนอขอ
ปรับปรุงหลักสูตร + มคอ.
2 + แบบเสนอขอเปิด/
ปรับปรุงรายวิชา (ถ้ามี) +
บรรณานุ กรมแสดงผลงาน
อาจารย์ฯ
+ สาเนาคาสั่ง/ประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
+ มคอ. 02/03/04/06
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ผู้รับผิดชอบ/
เงื่อนไข
หน่วยงาน
ภาควิชา/คณะ -ตรวจสอบชื่อ
ปริญญาจากพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยชื่อ
ปริญญาฯ ของมก.
-ต้องได้รับการอนุมัติ
ให้บรรจุเข้าแผน/ปรับ
แผนก่อนเสนอขอเปิด
หลักสูตร
ภาควิชา/คณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-หากชื่อปริญญานั้นยังไม่ได้ถูก
กาหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ชื่อปริญญาฯ ของ มก. ให้
ประสานงานกับสานักกฎหมาย
-ประสานงานกับกองแผนงาน มก.
และจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ ก่อน
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก
เว็บไซต์ฝ่ายบริการการศึกษา)

ภาควิชา/
คณบดี

ลงนามโดยหัวหน้า
ภาควิชา/คณบดี

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
น้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน (หากมีองค์กร
วิชาชีพให้มีผู้แทนอย่างน้อย 1
คน)

ผู้บริหาร
หลักสูตร

มคอ. 2

- มคอ.3-4 ควรดาเนินการพร้อม
หลักสูตรและพิจารณาในระดับ
ภาควิชา/คณะ
- มคอ.5-6 ให้รายงานเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาและพิจารณาในระดับ
คณะ
- มคอ.7 ให้รายงานเมื่อสิ้นปี
การศึกษา และพิจารณาในระดับ
คณะ

ผู้บริหาร
หลักสูตร

- วิจัยสถาบัน/สรุปผล
จาก มคอ.7 (ไม่น้อย
กว่า 3 ปี)
- แบบเสนอขอเปิด
รายวิชาใหม่ (วช.มก.
1-1 และ 2-1)
- แบบเสนอขอ
ปรับปรุงรายวิชา (วช.
มก. 1-2 และ 2-2)

-หลักสูตรปรับปรุง ให้เสนอ มคอ.
2 และวิจัยสถาบัน หรือ /สรุปผล
จาก มคอ.7 (ไม่น้อยกว่า 3 ปี)
-กรณีปรับปรุงเล็กน้อย ให้ใช้
แบบ สมอ.08
-กรณีปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจา
หลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ให้ใช้แบบ อจ.มก.+
สมอ. 08
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ตอน

กิจกรรมการดาเนินงาน เอกสารข้อมูลที่ต้องแสดง

 ปิดหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน

+ วิจัยสถาบัน/สรุปผลจาก
มคอ.7 (ไม่น้อยกว่า 3 ปี)
+ แผนภูมิอาจารย์ฯ
แบบฟอร์ม ลส.มก. 1
ผู้บริหาร
หลักสูตร

2

คณะกรรมการหลักสูตร บันทึกระบุว่าผ่านที่ประชุม คณะ
/คณะกรรมการวิชาการ กรรมการหลักสูตรของ
กรรมการฯ
(ระดับคณะ)
คณะ
ประจาคณะ
พิจารณาเสนอ

3

คณะกรรมการประจา
คณะ
พิจารณาเสนอ
-คณบดี/รองคณบดีฝ่าย
วิชาการหรือการศึกษา
-รองอธิการบดีประจา
วิทยาเขต
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอ

4

5

บันทึกระบุว่าผ่านที่ประชุม คณะ
กรรมการประจาคณะ
กรรมการฯ
ประจาคณะ
คณบดี/รองคณบดีฝ่าย
คณะ/ วิทยา
วิชาการหรือการศึกษา
เขต
รองอธิการบดีประจาวิทยา
เขต
ลงนามในเอกสาร

5.1 ระดับปริญญาตรี
เสนอ “รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ”
ให้นาส่ง “ฝ่ายบริการ
การศึกษา” สานัก
ทะเบียนและประมวลผล
ชั้น 7 เพื่อลงรับเอกสาร

-บันทึกระบุว่าผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ในการประชุมครั้งที่ ......
ลงวันที่ ..... พร้อมเอกสาร
-เอกสารหลักสูตร (มคอ.2
และอื่นๆที่เกีย่ วข้อง)
พร้อมสาเนา 8 ชุด
-แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา -บันทึกระบุว่าผ่านความ
เสนอ “คณบดีบัณฑิต เห็นชอบจากที่ประชุม
วิทยาลัย”
คณะกรรมการประจาคณะ
- เพื่อเสนอคณะ
ในการประชุมครั้งที่ …...
กรรมการประจาบัณฑิต ลงวันที่ .... พร้อมเอกสาร
วิทยาลัย พิจารณา
-เอกสารหลักสูตร (มคอ.2
ให้นาส่งที่ “บัณฑิต
และอื่นๆที่เกีย่ วข้อง)
วิทยาลัย”
พร้อมสาเนา 10 ชุด +
แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น

ขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร-10พค61.docx

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

บัณฑิต
วิทยาลัย
-พิจารณา
ภายใน 45 วัน

เงื่อนไข

รายละเอียดเพิ่มเติม

ให้จัดทารายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม ลส.มก.1 “แบบฟอร์ม
การปิดหลักสูตรของ มก.”
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก
เว็บไซต์ฝ่ายบริการการศึกษา)
ตรวจสอบความ
คณะกรรมการระดับนี้อาจเรียกชือ่
สมบูรณ์และพิจารณา ต่างกันแล้วแต่คณะแต่งตั้ง เช่น
เสนอ
คณะกรรมการการศึกษา คณะ
กรรมการวิชาการคณะฯ เป็นต้น
คณะกรรมการระดับนี้อาจเรียกชือ่
ต่างกันแล้วแต่คณะ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
-ลงนามโดยคณบดี/
รองอธิการบดีวิทยา
เขต

กรณีวิทยาเขต ให้เสนอตามลาดับ
ดังนี้
-คณะกรรมการศึกษาวิทยาเขต
-คณะกรรมการประจาวิทยาเขต
-รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
(วิทยาเขตสามารถจัดทาบันทึก
ฉบับเดียว โดยมีข้อความระบุว่า
ผ่านที่ประชุมในแต่ละระดับ/
คณะกรรมการ.... แล้ว ครั้งที่ ...
เมื่อวันที่ ....)
ให้แยกบันทึกนาเสนอ - ระดับปริญญาตรี เอกสาร
- ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร (มคอ. 2+ อื่นๆ) พร้อม
เสนอรองอธิการบดี สาเนาเอกสาร จานวน 8 ชุด+
ฝ่ายวิชาการ (นาส่ง แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
ฝ่ายบริการการศึกษา
สานักทะเบียนและ
- ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอรอง
ประมวลผล)
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ให้แยกบันทึกนาเสนอ
- ระดับบัณฑิตศึกษา
เสนอไปยังบัณฑิต
วิทยาลัย ให้ความ
เห็นชอบ ก่อนเสนอ
“รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ” ต่อไป
(และนาส่ง “ฝ่าย
บริการการศึกษา”)

- ระดับบัณฑิตศึกษา เอกสาร
หลักสูตร (มคอ. 2+ อื่นๆ) จานวน
10 ชุด +แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
-พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ /
โครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา /เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
5

ขั้น
ตอน

กิจกรรมการดาเนินงาน เอกสารข้อมูลที่ต้องแสดง

6

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ
(โดยผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ)
พิจารณาเสนอ

-มติที่ประชุม
คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย

7

คณะกรรมการ
การศึกษา มก.
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ/แก้ไข ก่อน
เสนอ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

เอกสารหลักสูตร (มคอ.
2+ อื่นๆ ) +แผ่นบันทึก
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ/
เงื่อนไข
หน่วยงาน
รองอธิการบดี ฝ่ายบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ รวมรวมและตรวจสอบ
มอบคณะ
เอกสาร
กรรมการ
การศึกษา มก.

- ระดับปริญญาตรี เอกสาร
หลักสูตร (มคอ. 2+ อื่นๆ) พร้อม
สาเนาเอกสาร จานวน 8 ชุด+
แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
- ระดับบัณฑิตศึกษา เอกสาร
หลักสูตร (มคอ. 2+ อื่นๆ) จานวน
1 ชุด +แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
วิเคราะห์รายละเอียด ให้
คาแนะนา ข้อเสนอแนะให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

-พิจารณาภายใน 45
วัน
-หากมีข้อแก้ไข ให้
คณะแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายใน 30 วัน
-ตรวจสอบความถูก
ต้องก่อนเสนอ ภายใน
30 วัน
8 รองอธิการบดีฝ่าย
เอกสารหลักสูตร (มคอ.
รองอธิการบดี - ให้คณะจัดทา
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
วิชาการ รับทราบผล
2+ อื่นๆ) 1 ชุด+แผ่น
ฝ่ายวิชาการ “แบบในการเสนอเรื่อง ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่
เพื่อพิจารณาในที่ประชุม 29 ส.ค. 2559 และครั้งที่
การพิจารณาและเสนอ บันทึกข้อมูล 1 แผ่น
คณะกรรมการวิชาการ
(WORD+PDF) + แบบใน
9/2559 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2559
มก.” ผู้บริหารต้น
การเสนอเรื่องเพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
สั
ง
กั
ด
ลงนาม
(ตาม
พิจารณาในที่ประชุม กวช.
มก. ตามประกาศลงวันที่ 16 ก.ย.
แบบฟอร์
ม
ที
ก
่
าหนด)
มก.”
2559 วันที่ 28 พ.ย. 2559 และ
วันที่ 26 ธ.ค. 2559 โดยมีหน้าที่
เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยใน
เรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับ
การศึกษา การอนุมตั ิหลักสูตร
การศึกษาและการเปิดสอน
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม
และการยกเลิกหลักสูตร
การศึกษา
9 ทีป่ ระชุม
เอกสารหลักสูตร (มคอ.
สานักทะเบียน ประชุมวันจันทร์
 ปัจจุบัน “รายวิชา” จะต้อง
“คณะกรรมการ
2+ อื่นๆ) 1 ชุด+แผ่น
และ
สัปดาห์แรกของเดือน เสนอต่อไปยังที่ประชุมสภา
วิชาการ มก.” ให้ความ บันทึกข้อมูล 1 แผ่น
ประมวลผล
มหาวิทยาลัยฯ
เห็นชอบและเสนอ
(WORD+PDF)
10 ที่ประชุมสภา
เอกสารหลักสูตร (มคอ.
ที่ประชุมสภา ประชุมวันจันทร์
ให้ความเห็นชอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศา 2+ อื่นๆ) 1 ชุด+แผ่น
มหาวิทยาลัย สัปดาห์ทสี่ ี่ของเดือน
สตร์ ให้ความเห็นชอบ บันทึกข้อมูล 1 แผ่น
เกษตรศาสตร์
(WORD+PDF)
/สานักงาน
สภาฯ
11 เลขานุการสภาฯ
-บันทึกแจ้งมติที่ประชุม+ -เลขานุการ
ภายใน 30 วัน
เลขานุการสภาฯ แจ้งมติ
- แจ้ง “คณบดี” คณะ เอกสารที่เกีย่ วข้อง
สภา
หลังจากได้รับการ
- คณะต้นสังกัด
ต้นสังกัดหลักสูตรทราบ
มหาวิทยาลัย อนุมัติ
ฝ่ายบริการการศึกษา แจ้ง
-จัดทาสาเนารายงานการ เกษตรศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มอบฝ่ายบริการ
ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง /สานักงาน
- คณะ (เพื่อทราบและจัดทารูปเล่ม 5
เล่ม โดยขอรับปกและนาส่งที่ฝ่ายบริการ
การศึกษา แจ้ง
กับหลักสูตร/รายวิชา/
สภาฯ
การศึกษา)
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ฯ
ขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร-10พค61.docx

คณะกรรมกา
รการศึกษา
มก.
-ปริญญาตรี/
บัณฑิตศึกษา
พิจารณา
ภายใน 45 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ

12 ฝ่ายบริการการศึกษา
เสนอสานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อทราบ
และพิจารณา
(สกอ.จะเป็นผู้เสนอ
ก.พ./ก.ค.ศ.)

แนบด้วยเพื่อใช้
ประกอบการเสนอ สกอ.
ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
-ฝ่ายบริการ
การศึกษา

หนังสือนาส่ง + เอกสาร
หลักสูตร (ฉบับทีม่ ี
ประทับตราอนุมัติจากที่
ประชุมสภาฯ) จัดทา
รูปเล่ม (ปกขาว) 5 ชุด +
แผ่นบันทึกข้อมูล+รายงาน
การประชุมสภาฯ 1 ชุด +
แบบ มคอ. 02/03/04/06
เอกสารหลักสูตร ที่
ประทับตรารับทราบ/
รับรองจาก สกอ.

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

14 ก.พ. รับทราบเพื่อ
รับรองคุณวุฒิ
การศึกษาและกาหนด
อัตราเงินเดือน

หนังสือรับรองคุณวุฒิฯ
จาก สานักงาน ก.พ.

ก.พ.

15 ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
และกาหนดเป็น
คุณสมบัติ เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
ข้าราชการครู

หนังสือรับรองคุณวุฒิฯ
จาก สานักงาน ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ.

13 สกอ.รับทราบการให้
ความเห็นชอบของ
มหาวิทยาลัย
และเสนอต่อไปยัง ก.พ.
/ก.ค.ศ. เพื่อรับรอง
คุณวุฒิการศึกษา

(หลักสูตรที่จะเสนอขอรับรอง
คุณวุฒิจาก ก.ค.ศ. จะต้อง
ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก
ก.พ. ด้วยแล้ว)

สานักงาน
คณะกรรม
การการ
อุดมศึกษา

เงื่อนไข

รายละเอียดเพิ่มเติม
- คณะกรรมการการศึกษา มก.
- สานักทะเบียนและประมวลผล
- บัณฑิตวิทยาลัย

- เสนอไปยัง สกอ.
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภา มก.
- แบบ มคอ. 02/03/
04/06/ ลงนามโดย
นายกสภาหรือ
อธิการบดี
- สกอ. แจ้ง
มหาวิทยาลัยเมื่อ
ได้รับการรับรอง
- หากมีข้อแก้ไขจะ
ส่งกลับคืน
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขก่อน

ฝ่ายบริการการศึกษา รวบรวม
เอกสารหลักสูตร (หลักสูตรปกขาว
ละ 5 เล่ม) เสนอสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 30 วัน (เสนออธิการบดีลง
นามในหนังสือนาส่ง)

ฝ่ายบริการการศึกษา
จัดทาสาเนาเอกสารหลักสูตรและ
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
- คณะต้นสังกัดหลักสูตร
- สานักทะเบียนและประมวลผล
- บัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
-กองแผนงาน (เฉพาะหนังสือนา)
ฝ่ายบริการการศึกษา - ก.พ.แจ้งมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับ
นาแจ้งในที่ประชุม
การรับรอง
“คณะกรรมการ
- ฝ่ายบริการการศึกษา
การศึกษา” เพื่อ
ติดตามผลการรับรองวุฒิ
ทราบ
ฝ่ายบริการการศึกษา - ก.ค.ศ.แจ้งมหาวิทยาลัยเมื่อได้รบั
นาแจ้งในที่ประชุม
การรับรอง
“คณะกรรมการ
- ฝ่ายบริการการศึกษา
การศึกษา” เพื่อ
ติดตามผลการรับรองวุฒิ
ทราบ

16 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ: - ทั้งนี้ในการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อมหาวิทยาลัย ควรดาเนินการให้ได้รับอนุมตั ิหลักสูตรจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนกาหนดการเปิดสอน
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3) การเสนอขออนุมัตินาหลักสูตร/รายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต
ตารางที่ 3 ขั้นตอนและรายละเอียดการดาเนินงานการเสนอขออนุมัตินาหลักสูตร/รายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต
ขั้น
ตอน

1

2

3

เอกสารข้อมูลที่ต้อง
แสดง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ประกาศแต่งตั้งคณะ
หลักสูตร (ระดับภาควิชา) กรรมการฯ โดยคณะ/
เพื่อพิจารณาเสนอ
ภาควิชา
หลักสูตร/รายวิชาใช้ร่วม
คณะกรรมการหลักสูตร / บันทึกระบุว่าผ่านที่
คณะกรรมการวิชาการ
ประชุมกรรมการ
(ระดับคณะ)
หลักสูตรของคณะ
พิจารณาเสนอ
คณะ/ภาควิชา พิจารณา
-หลักสูตร ใช้
เสนอการขอใช้หลักสูตร/
แบบฟอร์ม ลส.มก.3
รายวิชาร่วม
(หลักสูตรใช้ร่วม)
กิจกรรมการดาเนินงาน

4

คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาเสนอ

5

คณะ/วิทยาเขตเสนอไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด
หลักสูตร/รายวิชา
เพื่อทราบ

6

-คณบดี/รองคณบดีฝ่าย
วิชาการหรือการศึกษา
-รองอธิการบดีประจา
วิทยาเขต
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเสนอ

7

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ให้นาส่ง “ฝ่ายบริการ
การศึกษา” สานักทะเบียน
และประมวลผล ชั้น 7 เพื่อ
ลงรับเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ/
เงื่อนไข
หน่วยงาน
ภาควิชา/
ลงนามโดยหัวหน้า
คณบดี
ภาควิชา/คณบดี
คณะ
กรรมการฯ
ประจาคณะ

ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และ
พิจารณาเสนอ

ภาควิชา/คณะ -วิเคราะห์ตนเอง
-เตรียมความพร้อม

บันทึกระบุว่าผ่านที่
คณะ
ประชุมกรรมการ
กรรมการฯ
ประจาคณะ
+แบบฟอร์ม ลส.มก.3
(หลักสูตรใช้ร่วม)
หนังสือแจ้งความจานง ภาควิชา/คณะ
การขอใช้หลักสูตร/
รายวิชาไปเปิดสอนต่าง
วิทยาเขตเพื่อทราบ

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

บันทึกระบุว่าผ่านที่
ประชุมกรรมการต่างๆ
แล้ว
+แบบฟอร์ม ลส.มก.3
(หลักสูตรใช้ร่วม)+แผ่น
บันทึกข้อมูล
+หนังสือแสดงการ
รับทราบการขอใช้
หลักสูตร/รายวิชาไป
เปิดสอนต่างวิทยาเขต
หนังสือนา พร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.3
(ใช้ร่วม)+แผ่นบันทึก
ข้อมูล

คณะ/วิทยา
เขต

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
-ลงนามโดยคณบดี/
รองอธิการบดีวิทยา
เขต

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

หนังสือนาให้ระบุว่า
ได้ผา่ นความ
เห็นชอบจากที่
ประชุมคณะ
กรรมการประจา
คณะ ในการประชุม
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การรับทราบการขอ
ใช้หลักสูตร/รายวิชา
ไปเปิดสอนต่าง
วิทยาเขต

รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะกรรมการระดับนี้อาจเรียกชือ่
ต่างกัน
คณะกรรมการระดับนี้อาจเรียกชือ่
ต่างกันแล้วแต่คณะแต่งตั้ง เช่น
คณะกรรมการการศึกษา คณะ
กรรมการวิชาการคณะฯ เป็นต้น
ให้จัดทารายละเอียดตามแบบฟอร์ม
ลส.มก.3 (หลักสูตรใช้ร่วม)
“แบบฟอร์มการขออนุมัตินา
หลักสูตร/รายวิชาไปเปิดสอนต่าง
วิทยาเขต” (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้จากเว็บไซต์ฝ่ายบริการ
การศึกษา)
คณะกรรมการระดับนี้อาจเรียกชือ่
ต่างกันแล้วแต่คณะ

ให้มีหนังสือแจ้งความจานงการขอ
ใช้หลักสูตร/รายวิชาไปเปิดสอนต่าง
วิทยาเขตให้คณะ/ภาควิชาต้นสังกัด
หลักสูตรเพื่อทราบและการ
รับทราบจากหน่วยงานต้นสังกัด
หลักสูตร
กรณีวิทยาเขต ให้เสนอตามลาดับ
ดังนี้
-คณะกรรมการศึกษาวิทยาเขต
-คณะกรรมการประจาวิทยาเขต
-รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
(วิทยาเขตสามารถจัดทาบันทึก
ฉบับเดียว โดยมีข้อความระบุว่า
ผ่านที่ประชุมในแต่ละระดับ/คณะ
กรรมการ.... แล้ว ครั้งที่ ... เมื่อ
วันที่ ....)
ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารและข้อมูลก่อนเสนอกอง
แผนงาน (เฉพาะเรื่องหลักสูตร)
พิจารณาต่อไป

8

ขั้น
ตอน

กิจกรรมการดาเนินงาน

เอกสารข้อมูลที่ต้อง
แสดง

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน

เงื่อนไข

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครั้งที่ ...... ลงวันที่
.............)
8

9

10

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ)
พิจารณาเสนอ
กองแผนงาน
พิจารณาเสนอ

หนังสือนาพร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.3
(ใช้ร่วม)+แผ่นบันทึก
ข้อมูล
หนังสือนาพร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.3
(ใช้ร่วม)+แผ่นบันทึก
ข้อมูล

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ)
พิจารณาเสนอ

หนังสือนาพร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.3
(หลักสูตรใช้ร่วม)+แผ่น
บันทึกข้อมูล+ผลการ
วิเคราะห์/พิจารณา
(จากกองแผนงาน)
หนังสือนาพร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.3
(หลักสูตรใช้ร่วม+แผ่น
บันทึกข้อมูล+ผลการ
วิเคราะห์/พิจารณา
(จากกองแผนงาน)
หนังสือนาพร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.3
(หลักสูตรใช้ร่วม)+แผ่น
บันทึกข้อมูล+ผลการ
วิเคราะห์/พิจารณา
(จากกองแผนงาน)
สรุปผลการวิเคราะห์
จากหน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

10.1 ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอ

-คณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย
ก่อนเสนอคณะกรรมการ
การศึกษา ให้เห็นความ
เห็นชอบ และเสนอ
10.2 ระดับปริญญาตรี เสนอ
-คณะกรรมการการศึกษา
มก.
เห็นความเห็นชอบ และ
เสนอ
11

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รับทราบผลการพิจารณา
และเสนอ
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กองแผนงาน

บัณฑิต
วิทยาลัย

เพื่อเสนอกองแผนงานวิเคราะห์
ก่อนเสนอหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
พิจารณาความพร้อม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ
แผนระดับกระทรวง/สกอ. แผน
มหาวิทยาลัย นโยบายและทิศทาง
ของมหาวิทยาลัย ศึกษาผลกระทบ
ของการเปิดหลักสูตร ความสอด
คล้องของตลาดแรงงาน สภาพคู่
แข่งขัน สถานที่อุปกรณ์ เป็นต้น
เสนอหน่วยงานตาม -ระดับปริญญาตรี เสนอ
ขั้นตอนต่อไป
คณะกรรมการการศึกษา มก.
-ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอบัณฑิต
วิทยาลัย
ประชุมเดือนละ 2
ครั้ง

พิจารณา
- ความพร้อมของอาจารย์
- กลไกการควบคุมมาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตร
เป็นต้น

คณะกรรม
ประชุมเดือนละ 2
การการศึกษา ครั้ง
มก./ฝ่าย
บริการ
การศึกษา
ฝ่ายบริการ
การศึกษา
รวบรวมผล
การพิจารณา
เสนอ

- ให้คณะจัดทา
“แบบในการเสนอ
เรื่องเพื่อพิจารณาใน
ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ มก.”
ผู้บริหารต้นสังกัดลง
นาม (ตาม
แบบฟอร์มที่
กาหนด)

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 ส.ค.
2559 และครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่
31 ต.ค. 2559 แต่งตั้งคณะ
กรรมการวิชาการ มก. ตาม
ประกาศลงวันที่ 16 ก.ย. 2559
วันที่ 28 พ.ย. 2559 และวันที่ 26
ธ.ค. 2559 โดยมีหน้าที่เสนอแนะ
ต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการ
พิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การ
อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการ
เปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การ
ยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตร
การศึกษา
9

ขั้น
ตอน

12
13

14

เอกสารข้อมูลที่ต้อง
แสดง
ทีป่ ระชุม “คณะกรรมการ ผลการวิเคราะห์จาก
วิชาการ มก.” ให้ความ
หน่วยงาน/
เห็นชอบและเสนอ
คณะกรรมการต่างๆ
ที่ประชุมสภา
ผลการวิเคราะห์จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงาน/
ให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการต่างๆ
กิจกรรมการดาเนินงาน

เลขานุการสภาฯ
- แจ้ง “คณบดี” คณะต้น
สังกัดหลักสูตร/รายวิชา
ทราบ

-บันทึกแจ้งมติที่
ประชุม+เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

- มอบฝ่ายบริการการศึกษา
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สานักทะเบียน
และประมวล
ผล
ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
/สานักงาน
สภาฯ
-เลขานุการ
สภา
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
/สานักงาน
สภาฯ
-ฝ่ายบริการ
การศึกษา

เงื่อนไข

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมวันจันทร์
เห็นชอบ
สัปดาห์แรกของ
เดือน
ประชุมวันจันทร์
อนุมัติให้นาหลักสูตร/รายวิชาไป
สัปดาห์ทสี่ ี่ของเดือน เปิดสอนต่างวิทยาเขต

เลขานุการสภาฯ แจ้งมติ
- คณะต้นสังกัด
ฝ่ายบริการการศึกษา แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการการศึกษา มก.
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สานักทะเบียนและประมวลผล
- คณะต้นสังกัดหลักสูตร/รายวิชา
- กองแผนงาน

10

4) การขออนุมัติเปิดโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ
ตารางที่ 4 ขั้นตอนและรายละเอียดการดาเนินงานการขออนุมัติเปิดโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ
ขั้น
ตอน

กิจกรรมการดาเนินงาน

1

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
(ระดับภาควิชา) พิจารณาเสนอ
โครงการฯ

2

คณะกรรมการหลักสูตร /
คณะกรรมการวิชาการ (ระดับ
คณะ)
ตรวจสอบความสมบูรณ์และ
พิจารณาเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาเสนอ

เอกสารข้อมูลที่ต้อง ผู้รับผิดชอบ/
แสดง
หน่วยงาน
แบบฟอร์ม การ
ภาควิชา/คณะ
เสนอโครงการ
พิเศษ/ภาคพิเศษ

เงื่อนไข

รายละเอียดเพิ่มเติม

-วิเคราะห์ความ
พร้อมของโครงการ

ให้จัดทารายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม ทีก่ องแผนงาน
กาหนด

บันทึกระบุว่าผ่านที่
ประชุมกรรมการ
หลักสูตร/วิชาการ
ระดับคณะ
+แบบฟอร์มฯ
บันทึกระบุว่าผ่านที่
ประชุมกรรมการ
ประจาคณะ
+แบบฟอร์มฯ
-คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บันทึกระบุว่าผ่านที่
หรือการศึกษา
ประชุมกรรมการ
-รองอธิการบดีประจาวิทยา
ต่างๆ แล้ว
เขต
+ แบบฟอร์มฯ +
พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
แผ่นบันทึกข้อมูล
เสนอ

คณะ
กรรมการฯ

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

คณะกรรมการระดับนี้อาจ
เรียกชื่อต่างกันแล้วแต่คณะ

คณะ
กรรมการฯ
ประจาคณะ

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

คณะกรรมการระดับนี้อาจ
เรียกชื่อต่างกันแล้วแต่คณะ

5.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
หนังสือนาพร้อม
ให้นาส่ง “ฝ่ายบริการการศึกษา” แบบฟอร์ม +แผ่น
สานักทะเบียนและประมวลผล
บันทึกข้อมูล
ชั้น 7 เพื่อลงรับเอกสาร

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

6

6.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ)
พิจารณาเสนอ “กองแผนงาน”
6.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ)
พิจารณาเสนอ “สานักงาน
กฎหมาย”

หนังสือนาพร้อม
แบบฟอร์มฯ+แผ่น
บันทึกข้อมูล

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

หนังสือนาพร้อม
แบบฟอร์มฯ/
(ร่าง) ประกาศ/
ระเบียบต่างๆ /
ค่าธรรมเนียม

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

3

4
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คณะ/วิทยาเขต พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
-ลงนามโดยคณบดี/
รองอธิการบดีวิทยา
เขต

หนังสือนาให้ระบุว่า
ได้ผา่ นความ
เห็นชอบจากที่
ประชุมคณะ
กรรมการประจา
คณะ ในการประชุม
ครั้งที่ ...... ลงวันที่
.............)
พิจารณาโครงการ

ตรวจสอบระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา/อัตราค่า
เบี้ยประชุม ค่า
สมมนาคุณ และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ/

กรณีวิทยาเขต ให้เสนอ
ตามลาดับดังนี้
-คณะกรรมการศึกษาวิทยาเขต
-คณะกรรมการประจาวิทยาเขต
-รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
(วิทยาเขตสามารถจัดทาบันทึก
ฉบับเดียว โดยมีข้อความระบุว่า
ผ่านที่ประชุมในแต่ละระดับ/
คณะกรรมการ.... แล้ว ครั้งที่ ...
เมื่อวันที่ ....)
ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารและข้อมูล ก่อนเสนอ
กองแผนงานพิจารณาต่อไป

เพื่อเสนอกองแผนงานวิเคราะห์
ก่อนเสนอหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไป
เพื่อเสนอสานักงานกฎหมาย
วิเคราะห์ก่อนเสนอ “รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ” โดยมอบ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
วิชาการ รวบรวมก่อนเสนอที่
ประชุม ก.ว.ช.
11

ขั้น
ตอน

เอกสารข้อมูลที่ต้อง
แสดง

กิจกรรมการดาเนินงาน

7

กองแผนงาน
พิจารณาเสนอ

8

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ)
พิจารณาเสนอ

หนังสือนาพร้อม
แบบฟอร์ม +แผ่น
บันทึกข้อมูล

หนังสือนาพร้อม
แบบฟอร์ม +แผ่น
บันทึกข้อมูล+ผล
การวิเคราะห์/
พิจารณา (จากกอง
แผนงาน)
8.1 ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอ
หนังสือนาพร้อม
-คณะกรรมการประจาบัณฑิต แบบฟอร์ม +แผ่น
วิทยาลัย
บันทึกข้อมูล+ผล
ก่อนเสนอคณะกรรมการ
การวิเคราะห์/
การศึกษา ให้เห็นความเห็นชอบ พิจารณา (จากกอง
และเสนอ
แผนงาน)
8.2 ระดับปริญญาตรี เสนอ
หนังสือนาพร้อม
-คณะกรรมการการศึกษา มก. แบบฟอร์ม +แผ่น
เห็นความเห็นชอบ และเสนอ
บันทึกข้อมูล+ผล
การวิเคราะห์/
พิจารณา (จากกอง
แผนงาน)
9
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผลการพิจารณาจาก
รับทราบผลการพิจารณาและ
หน่วยงาน/
เสนอ
คณะกรรมการต่างๆ
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ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน

กองแผนงาน

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

เงื่อนไข

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการบริหาร/
ระเบียบการจัดสรร
รายได้ เป็นต้น
พิจารณาความพร้อม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ทางด้านหลักสูตร
พิจารณาศักยภาพความพร้อม
ต่างๆ ความเป็นไปได้ของ
โครงการ ความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได้ของโครงการ และ
การจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ
มาตรฐานการศึกษาโดยใช้ดัชนี
การประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา เป็นต้น
เสนอหน่วยงานตาม -ระดับปริญญาตรี เสนอ
ขั้นตอนต่อไป
คณะกรรมการการศึกษา
-ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอบัณฑิต
วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเดือนละ 2
ครั้ง

พิจารณา
- ความพร้อมของอาจารย์
- กลไกการควบคุมมาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตร
เป็นต้น

คณะกรรมการ ประชุมเดือนละ 2
การศึกษา มก./ ครั้ง
ฝ่ายบริการ
การศึกษา
ฝ่ายเลขานุการ
ก.ว.ช. รวบรวม
ผลการ
พิจารณาก่อน
เสนอที่ประชุม
ก.ว.ช.
(รวมถึงส่วน
ของสานักงาน
กฎหมายด้วย)

- ให้คณะจัดทา
“แบบในการเสนอ
เรื่องเพื่อพิจารณาใน
ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ
วิชาการ มก.”
ผู้บริหารต้นสังกัดลง
นาม (ตาม
แบบฟอร์มที่
กาหนด)

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่
29 ส.ค. 2559 และครั้งที่
9/2559 เมื่อวันที่ 31 ต.ค.
2559 แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ มก. ตามประกาศลง
วันที่ 16 ก.ย. 2559 วันที่ 28
พ.ย. 2559 และวันที่ 26 ธ.ค.
2559 โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อ
สภามหาวิทยาลัยในเรื่องการ
พิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การ
อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและ
การเปิดสอน รวมทั้งการ
12

ขั้น
ตอน

10
11
12

13

เอกสารข้อมูลที่ต้อง
แสดง

กิจกรรมการดาเนินงาน

ทีป่ ระชุม “คณะกรรมการ
วิชาการ มก.” ให้ความ
เห็นชอบและเสนอ
ทีป่ ระชุม “คณะกรรมการ
บริหาร มก.” ให้ความเห็นชอบ
และเสนอ
ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้
ความเห็นชอบ

ผลการวิเคราะห์จาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ
ผลการวิเคราะห์จาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ
ผลการวิเคราะห์จาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ

เลขานุการสภาฯ
บันทึกแจ้งมติที่
- แจ้ง “คณบดี” คณะต้นสังกัด ประชุม+เอกสารที่
หลักสูตร/โครงการทราบ
เกีย่ วข้อง
- มอบฝ่ายบริการการศึกษา
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สานักทะเบียน
และประมวล
ผล
กองกลาง
ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์/
สานักงานสภาฯ
-เลขานุการ
สภา
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์/
สานักงานสภาฯ
-ฝ่ายบริการ
การศึกษา

เงื่อนไข

รายละเอียดเพิ่มเติม
ปรับปรุง การยุบรวม และการ
ยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
เห็นชอบ

ประชุมวันจันทร์
สัปดาห์แรกของ
เดือน
ประชุมวันจันทร์
เห็นชอบ
สัปดาห์ทสี่ องของ
เดือน
ประชุมวันจันทร์
อนุมัติโครงการพิเศษ/โครงการ
สัปดาห์ทสี่ ี่ของเดือน ภาคพิเศษ
เลขานุการสภาฯ แจ้งมติ
- คณะต้นสังกัด
ฝ่ายบริการการศึกษา แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการการศึกษา มก.
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สานักทะเบียนและประมวลผล

หมายเหตุ:
- การเสนอขออนุมัติเปิดโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ หลักสูตรจะต้องได้รับอนุมัติหลักสูตร/อนุมัติการนาหลักสูตร
ต่างวิทยาเขตไปใช้ (กรณียืมหลักสูตร) จากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติโครงการพิเศษ/ภาค
พิเศษได้
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5) การเสนอขออนุมัติเปิด/ปรับปรุง/ปิด/ยกเลิก รายวิชาศึกษาทั่วไป
ตารางที่ 5 ขั้นตอนและรายละเอียดการดาเนินงานการเสนอขออนุมัติเปิด/ปรับปรุง/ปิด/ยกเลิก รายวิชาศึกษาทั่วไป
ขั้น
ตอน

กิจกรรมการดาเนินงาน

เอกสารข้อมูลที่ต้อง
แสดง
บันทึกระบุว่าผ่านที่
ประชุมกรรมการ
ประจาคณะ

ผู้รับผิดชอบ/
เงื่อนไข
หน่วยงาน
ภาควิชา/คณะ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

บันทึกระบุว่าผ่านที่
ประชุมกรรมการ
ประจาคณะ
บันทึกระบุว่าผ่านที่
ประชุมกรรมการต่างๆ
แล้ว

คณะ
กรรมการฯ
ประจาคณะ
คณะ/วิทยา
เขต

1

คณะกรรมการหลักสูตร/
คณะกรรมการวิชาการ
(ระดับภาควิชา/คณะ)
พิจารณาเสนอ

2

คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาเสนอ

3

-คณบดี/รองคณบดีฝ่าย
วิชาการหรือการศึกษา
-รองอธิการบดีประจา
วิทยาเขต
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเสนอ

4

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หนังสือนา พร้อม
ให้นาส่ง “ฝ่ายวิชาบูรณาการ แบบฟอร์ม +แผ่น
ฯ” สานักทะเบียนและ
บันทึกข้อมูล
ประมวลผล ชั้น 6 เพื่อลงรับ
เอกสาร

5

คณะกรรมการบริหาร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเสนอ
คณะกรรมการการศึกษา
มก.
(โดยประธานคณะ
กรรมการบริหารหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป)
ให้เห็นความเห็นชอบและ
เสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รับทราบผลการพิจารณา
และเสนอ

6

7

หนังสือนาพร้อม
แบบฟอร์มฯ แผ่น
บันทึกข้อมูล

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-คณะกรรมการอาจเรียกชื่อ
ต่างกันแล้วแต่คณะ
-ให้จัดทารายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม วช.มก. (กรณีเปิดใหม่/
ปรับปรุง) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้จากเว็บไซต์ฝ่ายบริการ
การศึกษา)
คณะกรรมการระดับนี้อาจเรียกชือ่
ต่างกันแล้วแต่คณะ

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
-ลงนามโดยคณบดี/
รองอธิการบดีวิทยา
เขต

กรณีวิทยาเขต ให้เสนอตามลาดับ
ดังนี้
-คณะกรรมการศึกษาวิทยาเขต
-คณะกรรมการประจาวิทยาเขต
-รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
(วิทยาเขตสามารถจัดทาบันทึก
ฉบับเดียว โดยมีข้อความระบุว่า
ผ่านที่ประชุมในแต่ละระดับ/
คณะกรรมการ.... แล้ว ครั้งที่ ...
เมื่อวันที่ ....)
ฝ่ายวิชาบูรณา หนังสือนาให้ระบุว่า ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลก่อน
การ ฯ
ได้ผา่ นความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการบริหารหมวด
จากที่ประชุมคณะ
วิชาศึกษาทั่วไป พิจารณาต่อไป
กรรมการประจาคณะ
ในการประชุมครั้งที่
...... ลงวันที่ .............)
ฝ่ายวิชาบูรณา พิจารณารายวิชา
พิจารณาความเหมาะสม/เป็นไป
การ ฯ
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ /ความ
ซ้าซ้อน

หนังสือนาพร้อม
แบบฟอร์ม+แผ่น
บันทึกข้อมูล+ผลการ
พิจารณา

คณะกรรม
ประชุมเดือนละ 2
การการศึกษา ครั้ง
มก./ฝ่าย
บริการ
การศึกษา

พิจารณารายวิชา
- ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน
- เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
- ความซ้าซ้อน
เป็นต้น

ผลการพิจารณาจาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ

ฝ่ายบริการ
การศึกษา
รวบรวมผล

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่
29 ส.ค. 2559 และครั้งที่
9/2559 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2559

ขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร-10พค61.docx

- ให้คณะจัดทา
“แบบในการเสนอ
เรื่องเพื่อพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการ
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ขั้น
ตอน

8
9

10

กิจกรรมการดาเนินงาน

เอกสารข้อมูลที่ต้อง
แสดง

ทีป่ ระชุม “คณะกรรมการ
วิชาการ มก.” ให้ความ
เห็นชอบและเสนอ
ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้ความเห็นชอบ

ผลการพิจารณาจาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ
ผลการพิจารณาจาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ

เลขานุการสภาฯ
- แจ้ง “คณบดี” คณะต้น
สังกัดรายวิชาทราบ

-บันทึกแจ้งมติที่
ประชุม+เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

- มอบฝ่ายบริการการศึกษา
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ

ขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร-10พค61.docx

ผู้รับผิดชอบ/
เงื่อนไข
หน่วยงาน
การพิจารณา วิชาการ มก.”
เสนอ
ผูบ้ ริหารต้นสังกัดลง
นาม (ตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด)

สานักทะเบียน
และประมวล
ผล
ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
/สานักงาน
สภาฯ
-เลขานุการ
สภา
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
/สานักงาน
สภาฯ
-ฝ่ายบริการ
การศึกษา

ประชุมวันจันทร์
สัปดาห์แรกของเดือน
ประชุมวันจันทร์
สัปดาห์ทสี่ ี่ของเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
มก. ตามประกาศลงวันที่ 16 ก.ย.
2559 วันที่ 28 พ.ย. 2559 และ
วันที่ 26 ธ.ค. 2559 โดยมีหน้าที่
เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยใน
เรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับ
การศึกษา การอนุมตั ิหลักสูตร
การศึกษาและการเปิดสอน
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม
และการยกเลิกหลักสูตร
การศึกษา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

เลขานุการสภาฯ แจ้งมติ
- คณะต้นสังกัด
ฝ่ายบริการการศึกษา แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการการศึกษา มก.
- สานักทะเบียนและประมวลผล
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