ผังขั้นตอนภาระงาน
ของ
นางสมบัติ แสงพล
ตําแหน่ ง เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชํานาญการพิเศษ
สั งกัด งานวิจยั และบริ การการศึกษา
กองบริ หารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขั้นตอนการเสนอขอบรรจุหลักสู ตรใหม่ เพือ่ บรรจุในแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ภารกิจด้ านบริ หารหลักสูตร

เสนอแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทําหลักสูตรใหม่

ประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

ทําวิจยั สํารวจความต้ องการของ
ตลาดแรงงานในในอนาคต

ภารกิจด้ านบริ หารหลักสูตร ร่างรายละเอียด
หลักสูตรใหม่ ตามแบบฟอร์ มของ ม.ขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

ภารกิจด้ านการบริ หารหลักสูตร

เห็นชอบ

คณะกรรมการประจําคณะฯ

ไม่เห็นชอบ

เสนอกองแผนงาน

คณะกรรมการกลัน่ กรองการ
บรรจุหลักสูตร

บรรจุในแผนพัฒนาอุดมศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
(ภารกิจด้ านบริ หารหลักสูตร)

ฝ่ ายวิชาการ สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ

ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิ ดหลักสู ตรใหม่
เริ่ มต้ น

ภารกิจด้ านการบริ หารหลักสูตร จัดทําเอกสารรายละเอียดหลักสูตรตามแบบฟอร์ ม มข.

คณะกรรมการประจําคณะ

สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ

คณะกรรมการกลัน่ กรอง

ภารกิจด้ านการบริ หารหลักสูตร

สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทําบักทึกสงเอกสารรายละเอียดหลักสูตรและ
เอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสํานักบริหารฯ
เพื่อเสนอตอกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
พิจารณา

สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ

แจ้ งภารกิจบัณฑิตศึกษา

สิ ้นสุด หารหลักสูตรคณะ)
คณะ(ภารกิจด้ านการบริ

ปรับปรุงแก้ ไข/ทําหนังสือส่งสํานัก

ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปิดหลักสู ตร
เริ่ มต้ น
หลักสูตรที่ขอปดสงหนังสือแจงความประสงคขอ
ปดหลักสูตรพรอมเหตุผล

ภารกิจด้ านการบริ หารหลักสูตร

คณะกรรมการประจําคณะ

สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ

คณะกรรมการกลัน่ กรอง

สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภารกิจบริหารดานหลักสูตร จัดทําเอกสาร
รายละเอียดตามแบบฟอรม มข.

สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ

คณะ(ภารกิจด้ านการบริ หารหลักสูตรคณะ)

สกอ.

แจ้ งผู้เกี่ยวข้ อง

สิ ้นสุด

ขั้นตอนการขออนุมัติปรับปรุ งหลักสู ตร/ปรับปรุ งมาก/ปรั บปรุ งเล็กน้ อย
เริ่มตน
ภารกิจดานการบริหารหลักสูตร จัดทําเอกสารตามแบบขอ
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร (ตามประเภท)

ปรับเล็กนอย จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4
ปรับปรุงมาก จัดทํา มคอ.2
ฟอรมสําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มคอ.3 มคอ.4 และแบบสรุปสาระสําคัญ
หลักสูตร

คณะกรรมการประจําคณะ

ภารกิจดานการบริหารหลักสูตร)

ปรับเล็กนอย สง มคอ.3 และ มคอ.4 จํานวน 14 ชุด
ปรับปรุงมาก สง มคอ.2 มคอ. 3 อยางละ 15 ชุด

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะกรรมการกลั่นกรอง

ภารกิจดานการบริหารหลักสูตร

กรณี ผา่ นกลัน่ กรองแล้ว ส่ งแบบ มคอ.2
และแบบฟอร์ มฯ(ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก)
อย่างละ 2 ชุด
กรณี ผา่ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกแล้ว
ส่ งแบบ มคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 แบบ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

(2 ชุด) สรุ ปสาระสําคัญหลักสู ตร (45 ชุด)

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

แจ้งภารกิจบัณฑิตศึกษา
เพื่อดําเนินการส่ วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สกอ.

คณะ(ภารกิจดานการบริหารหลักสูตร

สิ้นสุด

ปรับปรุ งแก้ไขและทําหนังสื อ
ส่งสํานักบริ หารฯ โดยส่งแบบ มคอ.2
แบบรายงานข้อมูลหลักสู ตร
สําเนามิติที่ประชุมสภา แผ่นซี ดี จํานวน
อย่างละ 7 ชุด

ขั้นตอนการเตรียมและจัดทํารูปเล่ มรายงานผลการดําเนินงานหลักสู ตร
แบบ มคอ. 7 สํ าหรับตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสู ตร

(เล่มคิวเอ ตรวจประเมิน)
เริ่ มต้ น

ภารกิจด้ านการบริ หารหลักสูตรคณะ

จัดทํารายละเอียดทุกองค์ประกอบ
ตามแบบ มคอ. 7
ใช้ เวลาประมาณ 6 เดือน

กรรมการบริ หารหลักสูตร
ใช้ เวลาประมาณ 2 เดือน
ภารกิจด้ านการบริ หารหลักสูตรปรับแก้

ที่ประชุมกรรมการบริ หาร

เห็นชอบ

หลักสูตรพิจารณา

ภารกิจด้ านการบริ หารหลักสูตร

แก้ไข

จัดทํารูปเล่มสําหรับการ
ตรวจประเมินพร้ อมเตรี ยม
เอกสารอ้ างอิง
ใช้ เวลาประมาณ 4 เดือน

สิ ้นสุด

ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการไม่ เบิกค่ าใช้ จ่าย
ของผูแ้ ทนคณะ ใน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปฏิบตั ิงานให้
สํานักงานสัตวแพทยสภา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่ อง วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชาํ นาญการแห่งประเทศไทย และ
สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท)
เริ่ มต้ น

ผู้เดินทางแจ้ งความ
ประสงค์พร้ อมส่งเอกสาร

1 วัน

ภารกิจด้ านการบริ หารหลักสูตร
จัดทําบันทึกขออนุมตั เิ ดินทาง

นําส่งเอกสารแนบ
- ด้วยตนเองที่ภารกิจฯ
- ทาง mail,
- ทาง Line
- ทาง Fb,
- โทรศัพท์

1 วัน

ภารกิจด้ านการเจ้ าหน้ าทีค่ ณะ

ภารกิจด้ านการบริ หารหลักสูตร

กรณีอนุมตั แิ ล้ ว แจ้ งทาง line
/โทรศัพท์

1 วัน

ผู้ขออนุมตั ิเดินทาง

สิ ้นสุด

ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยขอเบิกค่ าใช้ จ่าย
ของผูแ้ ทนคณะ ใน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปฏิบตั ิงานให้
สํานักงานสัตวแพทยสภา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่ อง วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชาํ นาญการแห่งประเทศไทย และ
สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท)
เริ่ มต้ น

ผู้เดินทางแจ้ งความประสงค์
พร้ อมส่งเอกสารต้ นเรื่อง

ช่องทางการแจ้งและ
นําส่งเอกสารแนบ
- ด้วยตนเองที่ภารกิจฯ
- ทาง mail, Line , Fb,
โทรศัพท์

1 วัน

จัดทําบันทึกขออนุมตั เิ ดินทาง(ใบสีชมพู)

กรณี ยมื เงิน แนบสัญญาและ
แผนการยืมเงิน

1 วัน

ภารกิจด้ านการการเงิน

จัดทํารายงานการเดินทางตามแบบฟอร์ ม
(แบบ 8708)

หลังจากผูเ ดินทางกลับจากการ
เดินทางจะตองสงเอกสาร
ประกอบการเบิกจาย เชนใบเสร็จ
คาที่พัก คาพาหนะ

1 วัน

ผู้ขออนุมตั ิเดินทางลงนามเอกสารรายงาน
1 วัน

ภารกิจด้ านการการเงิน

ผูเดินทางรอรับเงินโอนเขาบัญชี
(กรณีไมยืมเงิน)

สิ ้นสุด

รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และปฏิทินการดําเนินการจัดทําหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
การขออนุมัติเปิ ดหลักสู ตรใหม่ และหลักสู ตรปรับปรุงมาก
การขออนุมตั ิหลักสู ตรใหม่และหลักสู ตรปรับปรุ งมากนี้ ให้รวมถึงหลักสู ตรที่เปิ ดสอนเป็ น
นานาชาติหรื อหลักสู ตรที่ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษด้วย ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจะต้องจัดทํา เอกสารรายละเอี ยด
หลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่มีหวั ข้อ รายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามรู ปแบบที่ ส.ก.อ.กําหนด และเอกสาร
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และเป็ นไป
ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 1911/2552) เรื่ อง การเสนอขออนุมตั ิหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อเสนอขออนุมตั ิตามขั้นตอน
การพิจารณาหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
1) การขออนุมตั ิเปิ ดหลักสู ตรใหม่ หมายถึง การขออนุมตั ิเปิ ดหลักสู ตรที่ยงั ไม่เคยมีมาก่อนใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกรณี น้ ี หลักสู ตรที่จะขออนุมตั ิจะต้องได้รับการบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ก่อนการเปิ ดสอนโดยให้คณะจัดทํา
เอกสารรายละเอียดตามแบบฟอร์ ม ส่ งไปที่ กองแผนงาน สํานักงานอธิ การบดี เพื่อ
ขอความเห็นชอบต่อไป
2) การขออนุมตั ิปรับปรุ งหลักสู ตร ประเภทปรับปรุ งมาก หมายถึง การขออนุมตั ิปรับปรุ ง
รายละเอียดของหลักสู ตร ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหลักสู ตรเดิมที่ได้รับ
อนุมตั ิแล้ว เช่น การเปลี่ยนแปลงจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร การเพิ่มหรื อลดจํานวน
รายวิชาบังคับในหลักสู ตร การเพิ่มแผนหรื อแบบของหลักสู ตร (กรณี ที่เป็ นหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา)
การเสนอเอกสารขออนุมัติเปิ ดหลักสู ตรใหม่ และหลักสู ตรปรับปรุงมาก
การเสนอขออนุมตั ิเปิ ดหลักสู ตร ไม่วา่ จะเป็ นการขอเปิ ดหลักสู ตรใหม่ หลักสู ตรปรับปรุ ง
มากหลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย หลักสู ตรนานาชาติ และหลักสู ตรที่ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรควรดําเนินการแต่เนิ่นๆ และให้มีระยะเวลาเพียงพอสําหรับการเสนอต่อที่ประชุม
ของคณะกรรมการต่างๆ ทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งระยะเวลาสําหรับการแก้ไข
เอกสารหลักสู ตรตามมติของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้สามารถดําเนินการเปิ ดสอนได้ทนั ตาม
ที่กาํ หนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ ส.ก.อ. และสภามหาวิทยาลัย การดําเนินการในแต่ละ
คณะ/หน่วยงาน ให้เป็ นไปตามที่แต่ละคณะ/หน่วยงานกําหนด ส่ วนการดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและรายละเอียดดังนี้
1) เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
การขออนุมตั ิหลักสู ตรใหม่และหลักสู ตรปรับปรุ งมาก เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานแล้ว ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจะต้องทําบันทึกจัดส่ งเอกสารรา
ยละเอียดหลักสู ตร และเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย จํานวนอย่างละ 15 ชุด ประกอบด้วย
1. เอกสารรายละเอียดหลักสู ตร (มคอ.2)
2. เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ 3) (ถ้ามี)
3. รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)
4. เอกสารอื่น (ถ้ามี)
2) เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก่ อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
การขออนุมตั ิหลักสู ตรใหม่และหลักสู ตรปรับปรุ งมาก เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยแล้ว ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจะต้องทําบันทึกจัดส่ ง
เอกสารรายละเอียดหลักสู ตร และเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ

เพื่อเสนอต่อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
และให้แจ้งรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิฯตามสาขาวิชาที่สภาฯแต่งตั้ง จํานวน 1 ชื่อ ไปพร้อมด้วย จากนั้น
สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการจะดําเนินการจัดส่ งเอกสารให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิฯเอง การพิจารณา
ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ และเมื่อได้รับผลการพิจารณาตอบกลับแล้ว สํานักฯจะแจ้ง
คณะ/หน่วยงานเพื่อดําเนิ นการต่อไป เอกสารที่จดั ส่ งขั้นตอนนี้ จํานวนอย่างละ 2 ชุด ประกอบด้วย
1. เอกสารรายละเอียดหลักสู ตร (มคอ.2)
2. แบบฟอร์ มพิจารณาหลักสู ตรสําหรับผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. เอกสารอื่น (ถ้ ามี)
3) เสนอสภามหาวิทยาลัย
การขออนุมตั ิหลักสู ตรใหม่และหลักสู ตรปรับปรุ งมาก เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้ว ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจะต้องปรับปรุ ง/แก้ไข
(ถ้ามี) และทําบันทึกจัดส่ งเอกสารรายละเอียดหลักสู ตร และเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสํานักบริ หาร
และพัฒนาวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวนอย่างละ 2 ชุด ประกอบด้วย
1. เอกสารรายละเอียดหลักสู ตร (มคอ.2)
2. เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ 3) (ถ้ ามี)
3. รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ ามี)
4. แบบสรุ ปสาระสําคัญหลักสู ตร (Synopsis) จํานวน 45 ชุด
5. เอกสารอื่น (ถ้ ามี)
4) เสนอสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.)
การขออนุมตั ิหลักสู ตรใหม่และหลักสู ตรปรับปรุ งมาก เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยแล้ว ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจะต้องปรับปรุ ง/แก้ไข (ถ้ามี) และทําบันทึกจัดส่ งเอกสาร
รายละเอียดหลักสู ตร และเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ
เพื่อเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) จํานวนอย่างละ 7 ชุด ประกอบด้วย
1. เอกสารรายละเอียดหลักสู ตร (มคอ.2)
2. แบบรายงานข้อมูลหลักสู ตรฯ (มคอ.01-06)
3. (สําเนา) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่เห็นชอบ/อนุมตั ิหลักสู ตร
4. CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น
5. เอกสารอื่น (ถ้ามี)
หัวข้อรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสู ตรใหม่และหลักสู ตรปรับปรุ งมากจะใช้รูปแบบเดียวกัน
คือ แบบ มคอ.2 จะแตกต่างเพียงหลักสู ตรปรับปรุ งมากจะต้องเพิ่มเติมหัวข้อ เหตุผลที่ขอปรับปรุ ง
ปี การศึกษาที่เริ่ มใช้หลักสู ตรเดิม และ ตารางเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสู ตรเดิมกับ
หลักสู ตรปรับปรุ ง อนึ่ง การจัดทําเอกสารรายละเอี ยดหลักสู ตร – รายวิชา (มคอ. 2-7)
อาจารย์ ประจําหลักสู ตร-รายวิชา หรื อผู้ได้ รับมอบหมายสามารถกรอกรายละเอี ยดผ่ านระบบ
Online โดยเข้ าไปที่ www.tqf.kku.ac.th แล้ ว Login เข้ าใช้ ระบบได้ ตามต้ องการ

การขออนุมัติปรับปรุ งหลักสู ตร ประเภทปรับปรุงเล็กน้ อย
การขออนุมตั ิประเภทนี้ เป็ นการขออนุมตั ิปรับปรุ งรายละเอียดของหลักสู ตรซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างของหลักสู ตรเดิมที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว เช่น การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหลักสู ตร การเพิ่มหมวด
วิชาโทหรื อวิชาเลือก การเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ซึ่งทั้งนี้ทุกกรณี จะต้องไม่มีผลทําให้
โครงสร้างหลักสู ตรเดิมเปลี่ยนแปลง ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจะต้องจัดทําเอกสารตามแบบขออนุมตั ิ
ปรับปรุ งหลักสู ตร (ประเภทปรับปรุ งเล็กน้อย) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อเสนอขออนุมตั ิตามขั้นตอน
ในกรณี ที่มีการปรับปรุ งแก้ไขจํานวนมากรายการหรื อการปรับปรุ งแก้ไขนั้นมีผลกระทบต่อการเสนอข้อมูล
ในเอกสารหลายแห่ง ควรจัดทําเป็ นหลักสู ตรปรับปรุ งมาก
การเสนอหลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย ให้เสนอรายละเอียดสาระของหลักสู ตรตามแบบขออนุมตั ิ
ปรับปรุ งหลักสู ตร (ประเภทปรับปรุ งเล็กน้อย)ในส่ วนที่ตอ้ งการจะปรับปรุ งแก้ไข พร้อมแบบ มคอ.3
และ แบบ มคอ.4 (ถ้ามี) เพื่อเสนอขออนุมตั ิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ภาควิชา จัดทําเอกสารรายละเอียด เหตุผล และสาระสําคัญในการปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร
ตามแบบฟอร์ มที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช้กระดาษขนาด A 4 รายละเอียดตามแบบฟอร์ ม
2) เสนอคณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการพิจารณาหลักสู ตรของคณะ (ถ้ามี)
เสนอคณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (กรณี หลักสู ตรสาขา
วิชาร่ วมระดับบัณฑิตศึกษา)
3) เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสู ตร มหาวิทยาลัยขอนแก่ น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยส่ งเอกสารหลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย พร้อมแบบ มคอ.3 และ แบบ มคอ.4 (ถ้ามี) ไปยัง
สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ จํานวน 14 ชุด
4) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมัติ
คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสู ตรจะต้องปรับปรุ ง/แก้ไข (ถ้ามี) และทําบันทึกจัดส่ งเอกสาร
รายละเอียดการขอปรับปรุ งหลักสู ตร ตามแบบฟอร์ มที่มหาวิทยาลัยกําหนด ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตร ถึงสํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย จํานวนอย่างละ 2 ชุด
5) เสนอสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะจัดส่ งเอกสารหลักสู ตรที่ตรวจแก้ไขตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้วไปยัง
สํานักบริ หารและพัฒนาวิชาการ ภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เพื่อเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ/ให้ความเห็นชอบโดยจัดส่ งเอกสาร ดังนี้ คือ
1. เอกสารการขอปรับปรุ งหลักสู ตร ตามแบบฟอร์ มที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่ งได้รับอนุมตั ิการ
2. ปรับปรุ งแก้ไขจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว จํานวน 7 ชุด พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล
3. สําเนาสรุ ปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสู ตรที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี
จํานวน 1 ชุด
ระยะเวลาทีด่ ําเนินการเสนอขออนุมัติเปิ ดหลักสู ตร
ในการเสนอขออนุมตั ิเปิ ดหลักสู ตร ไม่วา่ จะเป็ นการขอเปิ ดหลักสู ตรใหม่ หลักสู ตรปรับปรุ งมาก

หลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย หลักสู ตรนานาชาติ และหลักสู ตรที่ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ควรดําเนินการแต่เนิ่นๆ และให้มีระยะเวลาเพียงพอสําหรับการเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการต่างๆ
ทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งระยะเวลาสําหรับการแก้ไขเอกสารหลักสู ตรตามมติของ
คณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้สามารถดําเนินการเปิ ดสอนได้ทนั ตามที่กาํ หนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของ ส.ก.อ. และสภามหาวิทยาลัย
การดําเนินการในแต่ละคณะ/หน่วยงาน ให้เป็ นไปตามที่แต่ละคณะ/หน่วยงานกําหนด ส่ วนการ
ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและรายละเอียดดังนี้
ประเภทการขออนุมตั ิ จะเปิ ดดําเนินการ
ส่ งเอกสารการขออนุมตั ิถึงสํานักบริ หารและ
สอนต่อเมื่อได้รับ
พัฒนาวิชาการอย่างช้าภายใน
การอนุมตั ิจาก สําหรับหลักสูตรที่จะเปิ ด สําหรับหลักสูตรที่จะเปิ ด
สอนในภาคการศึกษาต้น

สอนในภาคการศึกษาปลาย

1. หลักสู ตรใหม่
สภามหาวิทยาลัย
เดือน มกราคม
เดือน มิถุนายน
2. หลักสู ตรปรับปรุ งมาก สภามหาวิทยาลัย
เดือน กุมภาพันธ์
เดือน กรกฎาคม
3. หลักสู ตรปรับปรุ ง
สภามหาวิทยาลัย
เดือน มีนาคม
เดือน สิ งหาคม
เล็กน้อย
หมายเหตุ ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรควรต้องพิจารณาดําเนินการให้มีระยะเวลาเพียงพอสําหรับการ
ประชาสัมพันธ์หลักสู ตร ตลอดจนปฏิทินการรับสมัครและการสอบคัดเลือกของแต่ละปี การศึกษาด้วย
กําหนดการประชุ มของคณะกรรมการที่เกีย่ วข้ องกับการพิจารณาหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย
ลําดับ
คณะกรรมการ
กําหนดการประชุม
หมายเหตุ
1. คณะกรรมการกลัน่ กรอง
• ครั้งที่ 1 วันศุกร์ สัปดาห์ที่ ประชุมเดือนละ
หลักสู ตร
2 ครั้ง
3 ของเดือน
• ครั้งที่ 2 วันศุกร์ สัปดาห์ที่
4 ของเดือน
2. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก สํานักฯส่ งให้กรรมการ
เมือผ่านกรรมการ
เพื่อพิจารณาหลักสู ตรก่อนเสนอ พิจาณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ กลัน่ กรองฯให้คณะ
สภามหาวิทยาลัย(คณะ เลือกจาก
แก้ไขส่ งไปที่สาํ นักฯ
คําสั่งสภาฯที่ 2/2553 จํานวน 1
เพื่อเสนอผูท้ รงคุณวุฒิฯ
คนต่อหลักสู ตร/สาขาวิชา)
ต่อไป
ลําดับ คณะกรรมการ
กําหนดการประชุม
หมายเหตุ
3. สภาวิชาชีพ(ถ้ามี)
เป็ นไปตามที่ผรู ้ ับผิดชอบ
สภาวิชาชีพต้อง
หลักสู ตรกําหนด
เห็นชอบก่อนส่ ง ส.ก.อ.
รับทราบ
4. สภามหาวิทยาลัย
วันพุธ สัปดาห์แรกของเดือน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ กําหนดการประชุ มคณะกรรมการต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้หากมีความจําเป็ นหรื อตามที่
ประธานเห็นสมควร
การเสนอเอกสารรายงานผลการดําเนินการรายวิชาและหลักสู ตร
1) รายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา (มคอ.5) ให้จดั ทําและเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
รับทราบ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาภายใน 30 วัน
2) รายงานผลการดําเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ให้จดั ทําและเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาภายใน 30 วัน
3) รายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร (มคอ.7)ให้จดั ทําและเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
รับทราบ เมื่อสิ้ นปี การศึกษาภายใน 30 วัน ทั้งนี้เพื่อรวบรวมและรายงาน ให้ ส.ก.อ.
รับทราบและดําเนินการต่อไป
การเสนอขอปิ ดหลักสู ตร และการขอปิ ดรายวิชา
การเสนอขอปิ ดหลักสู ตร หากคณะ/สาขาวิชาประสงค์จะขอปิ ดสอนหลักสู ตรให้จดั ทําเอกสาร
รายละเอียดการขอปิ ดหลักสู ตร พร้อมแจ้งรายละเอียด เหตุผลความจําเป็ นในการปิ ดหลักสู ตร
และเสนอขออนุมตั ิปิดหลักสู ตรตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด (ประกาศฯฉบับที่ /2555)
โดยผ่านคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอ ส.ก.อ. รับทราบ ต่อไป
การเสนอขออนุมัติปิดรายวิชา ให้คณะ/สาขาวิชาจัดทําเอกสารรายละเอียดการขอปิ ดรายวิชา
พร้อมแจ้งรายละเอียด เหตุผลความจําเป็ นในการปิ ดรายวิชา ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(ประกาศฯฉบับที่ /2555)โดยผ่านคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน เพื่อเสนอต่อกรรมการ
กลัน่ กรองหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

3.6. สรุ ปรายละเอียดและปฏิทน
ิ การเสนอขออนุมัติหลักสู ตรแต่ ละประเภท

ลําดับ ประเภทการขออนุมตั ิ
1. หลักสู ตรใหม่ และ
หลักสู ตรปรับปรุ งมาก
- ภายในมหาวิทยาลัย
ใช้เวลา 2-3 เดือน
- เสนอต่อ ส.ก.อ และ
สํานักงาน ก.พ.
ทราบผลภายใน 2-3
เดือน

สําหรับเสนอคณะกรรมการ/ ส่ งเอกสารถึงสํานักบริ หารและพัฒนา
เอกสารที่ตอ้ งส่ ง
หน่วยงาน
วิชาการอย่างช้า ภายใน
คณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตร วันศุกร์ สัปดาห์แรกของเดือน
1. เอกสารรายละเอียดหลักสู ตร (มคอ.2)
2. เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ 3)
(ถ้ามี)
3. รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)
กรรมการผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ส่ งเอกสารพร้อมแจ้งรายชื่อ
1. เอกสารรายละเอียดหลักสู ตร (มคอ.2)
เพื่อพิจารณาหลักสู ตรก่อนเสนอ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณา
2. เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ 3)
สภามหาวิทยาลัย
หลักสู ตรก่อนเสนอสภาฯ จํานวน 1 3.รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
คน (ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกฯตามคําสั่ง (มคอ.4) (ถ้ามี)
สภาฯที่ 2/2553)
สภาวิชาชีพ(ถ้ามี)
คณะดํา เนิ น การส่ ง สภาวิ ช าชี พ เมื่ อ 1. เอกสารรายละเอียดหลักสู ตร (มคอ.2)
หลักสู ตรได้รับความเห็นชอบจากสภา 2. เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ 3)
มหาวิท ยาลัย แล้ว หรื อก่ อนเสนอ ส. 3.รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ก.อ.รับทราบ
(มคอ.4) (ถ้ามี)

จํานวน
เอกสาร
อย่างละ
15 ชุด

จํานวน
2 ชุด

ตาม
จํานวน
กรรมกา
ร

ลําดับ ประเภทการขออนุมตั ิ

สําหรับเสนอคณะกรรมการ/
หน่วยงาน
สภามหาวิทยาลัย

ส่ งเอกสารถึงสํานักบริ หารและพัฒนา
เอกสารที่ตอ้ งส่ ง
วิชาการอย่างช้า ภายใน
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ก่อนการประชุม 1. เอกสารรายละเอียดหลักสู ตร (มคอ.2)
สภามหาวิทยาลัย
2. เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ 3)
(ถ้ามี)
3. รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)
4. แบบสรุ ปสาระสําคัญหลักสู ตร
(Synopsis) และเอกสารอื่น (ถ้ามี)
ส.ก.อ.
ภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่
1. เอกสารรายละเอียดหลักสู ตร (มคอ.2)
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ (เพื่อสํานักฯ
ฉบับสมบูรณ์
เสนอต่อ ส.ก.อ. ภายใน 30 วัน)
2. แบบรายงานข้อมูลหลักสู ตรตามกรอบ
TQF พร้อมไฟล์/ซี ดีบนั ทึกข้อมูล 1 แผ่น
3. สําเนามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่เห็นชอบหรื ออนุมตั ิหลักสู ตร
2. หลักสู ตรปรับปรุ ง
คณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตร วันศุกร์ สัปดาห์แรกของเดือน
1. แบบขออนุมตั ิปรับปรุ งหลักสู ตร
เล็กน้อย
(ประเภทปรับปรุ งเล็กน้อย)
- ภายในมหาวิทยาลัย
2. เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ 3)
ใช้เวลา 1-2 เดือน
(ถ้ามี)
- เสนอต่อ ส.ก.อ และ
3. รายละเอียดของประสบการณ์
สํานักงาน ก.พ.
ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)

จํานวน
เอกสาร
2 ชุด
2 ชุด
2 ชุด
45 ชุด

7 ชุด
7 ชุด
1 ชุด
15 ชุด

ลําดับ ประเภทการขออนุมตั ิ

สําหรับเสนอคณะกรรมการ/
หน่วยงาน
ทราบผลภายใน 2-3 สภามหาวิทยาลัย
เดือน

ส.ก.อ.

ส่ งเอกสารถึงสํานักบริ หารและพัฒนา
เอกสารที่ตอ้ งส่ ง
วิชาการอย่างช้า ภายใน
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ก่อนการประชุม 1. แบบขออนุมตั ิปรับปรุ งหลักสู ตร
สภามหาวิทยาลัย
(ประเภทปรับปรุ งเล็กน้อย)
2. เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ 3)
(ถ้ามี)
3. รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)
ภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันที่
1. เอกสารการขอปรับปรุ งหลักสู ตร
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ (เพื่อสํานักฯ
(ประเภทปรับปรุ งเล็กน้อย)
เสนอต่อ ส.ก.อ. ภายใน 30 วัน)
2. ไฟล์/ซีดี บันทึกข้อมูล 1 แผ่น

จํานวน
เอกสาร
2 ชุด

7 ชุด
1 ชุด

