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--ร่าง-- 
 

1) การบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา 
 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดการดําเนินงานการบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ข้ัน 
ตอน กิจกรรมการดําเนินงาน เอกสารข้อมูลท่ีต้อง

แสดง 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน เงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม 

1 คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร พิจารณาเสนอ
แผนฯหลักสูตร 
 

แบบฟอร์ม ลส.มก.2 
(แผน) +วิจัยสถาบัน 

ภาควิชา/คณะ -วิเคราะห์ตนเอง 
-เตรียมความ
พร้อม 

ให้จัดทํารายละเอียดตามแบบฟอร์ม 
ลส.มก.2 (แผน) “แบบเสนอบรรจุ
หลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2555-2559” 
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์
ฝ่ายบริการการศึกษา) 

2 คณะกรรมการหลักสูตร /
คณะกรรมการวิชาการ 
(ระดับคณะ) 
ตรวจสอบความสมบูรณ์และ
พิจารณาเสนอ 

มีบันทึกระบุว่าผ่านท่ี
ประชุมกรรมการ
หลักสูตร/วิชาการ
ประจําคณะ 
แบบฟอร์ม ลส.มก.2 
(แผน) +วิจัยสถาบัน 

คณะ
กรรมการฯ  
 

พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการระดับน้ีอาจเรียกช่ือ
ต่างกันแล้วแต่คณะ 

3 คณะกรรมการประจําคณะ 
พิจารณาเสนอ 

มีบันทึกระบุว่าผ่านท่ี
ประชุมกรรมการ
ประจําคณะ 
แบบฟอร์ม ลส.มก.2 
(แผน) +วิจัยสถาบัน 

คณะ
กรรมการฯ 
ประจําคณะ 

พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการระดับน้ีอาจเรียกช่ือ
ต่างกันแล้วแต่คณะ 

4 คณบดี พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอ 

มีบันทึกระบุว่าผ่านท่ี
ประชุมกรรมการต่างๆ 
แล้ว 
+ แบบฟอร์ม ลส.มก.2 
(แผน) +วิจัยสถาบัน + 
แผ่นบันทึกข้อมูล 

คณะ/วิทยาเขต -พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
-ลงนามโดย
คณบดี/รอง
อธิการบดีวิทยา
เขต 

กรณีวิทยาเขต ให้เสนอตามลําดับดังน้ี 
-คณะกรรมการศึกษาวิทยาเขต 
-คณะกรรมการประจําวิทยาเขต 
-รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 
(มีระบุว่าผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ แล้ว) 

5.  ฝ่ายบริการการศึกษา  
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อลงรับ
เอกสาร ก่อนเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

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

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

หนังสือนําให้
ระบุว่าได้ผ่าน
ความเห็นชอบ
จากท่ีประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ...... ลง
วันท่ี .............) 

ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
และข้อมูลก่อนเสนอกองแผนงาน
พิจารณาต่อไป 

6 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ) 
เสนอกองแผนงาน 

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

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

 เพื่อเสนอกองแผนงานวิเคราะห์ก่อน
เสนอหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

7 กองแผนงาน 
พิจารณาเสนอ 

หนังสือนําพร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.2 
(แผน) +วิจัยสถาบัน+ 
แผ่นบันทึกข้อมูล 

กองแผนงาน พิจารณาความ
พร้อม  
 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ แผน
ระดับกระทรวง/สกอ. แผน
มหาวิทยาลัย นโยบายและทิศทางของ
มหาวิทยาลัย ศึกษาผลกระทบของการ
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ข้ัน 
ตอน กิจกรรมการดําเนินงาน เอกสารข้อมูลท่ีต้อง

แสดง 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน เงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม 

เปิดหลักสูตร ความสอดคล้องของ
ตลาดแรงงาน สภาพคู่แข่งขัน สถานท่ี
อุปกรณ์ เป็นต้น 

8 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ) 
 พิจารณาเสนอ 

หนังสือนํา พร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.2 
(แผน) +วิจัยสถาบัน+ 
แผ่นบันทึกข้อมูล+ผล
การวิเคราะห์/พิจารณา 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

เสนอหน่วยงาน
ตามขั้นตอน
ต่อไป 
 

-ระดับปริญญาตรี เสนอ คณะกรรมการ
การศึกษา 
-ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอบัณฑิต
วิทยาลัย 

8.1 ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอ 
-คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย 
ก่อนเสนอคณะกรรมการ
การศึกษา ให้เห็นความ
เห็นชอบ และเสนอ 

หนังสือนํา พร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.2 
(แผน) +วิจัยสถาบัน+ 
แผ่นบันทึกข้อมูล+ผล
การวิเคราะห์/พิจารณา 
(จากกองแผนงาน) 

บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเดือนละ 
2 คร้ัง 

พิจารณา .... 
-การวิเคราะห์ทางการตลาด 
-องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินฯ 
-ช่ือปริญญา 
-ความซํ้าซ้อนของหลักสูตร 
-ความพร้อมด้านอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และมาตรการกรณีไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
-ความสัมพันธ์และ/หรือความเช่ือมโยง
ของหลักสูตรในทุกระดับ  
เป็นต้น 

8.2 ระดับปริญญาตรี เสนอ 
-คณะกรรมการการศึกษา 
มก. 
ให้ความเห็นชอบ และเสนอ 

หนังสือนํา พร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.2 
(แผน) +วิจัยสถาบัน+ 
แผ่นบันทึกข้อมูล+ผล
การวิเคราะห์/พิจารณา 
(จากกองแผนงาน)

คณะกรรมการ
การศึกษา มก./
ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

ประชุมเดือนละ 
2 คร้ัง 

9 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รับทราบผลการพิจารณา
และเสนอ 

สรุปผลการวิเคราะห์
จากหน่วยงานต่างๆ 
ตามแบบฟอร์มสําหรับ
คณะกรรมการรัดับ
มหาวิทยาลัยฯ 
(Check List)  

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

 -ฝ่ายบริการการศึกษาดําเนินการตาม
มติท่ีประชุม และรวบรวมผลการ
พิจารณาเสนอ 
- ให้คณะจัดทํา  “แบบเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
คณบดี”  ผู้บริหารต้นสังกัดลงนาม  
(ตามแบบฟอร์มท่ีกองกลางกําหนด)  

10 ท่ีประชุมคณบดี ให้ความ
เห็นชอบและเสนอ 

ผลการวิเคราะห์จาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ 

ที่ประชุม
คณบดี/
กองกลาง 

ประชุมสัปดาห์
แรกของเดือน 

เห็นชอบ 

11 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ฯ ให้ความเห็นชอบ  

ผลการวิเคราะห์จาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ 

ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์/
กองกลาง 

ประชุมสัปดาห์ท่ี
ส่ีของเดือน 

อนุมัติให้บรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ 

12 เลขานุการสภาฯ  
- แจ้งคณะต้นสังกัด
หลักสูตรทราบ 
- มอบฝ่ายบริการการศึกษา 
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

บันทึกแจ้งมติท่ี
ประชุม+เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

-เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์/
กองกลาง 
-ฝ่ายบริการ
การศึกษา 
 

 เลขาท่ีประชุมฯ (กองกลาง) แจ้ง 
- คณะต้นสังกัด 
ฝ่ายบริการการศึกษา แจ้ง  
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- คณะกรรมการการศึกษา มก. 
- กองแผนงาน 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สํานักทะเบียนและประมวลผล 
- กองบริการการศึกษาหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบทุกวิทยาเขต 

 
หมายเหตุ : การเสนอขอบรรจุหลกัสูตรใหม่เข้าไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศกึษา หมายถึง หลักสตูรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไม่เคยมีการเปิด

สอนมากอ่น 



Wara:ขั้นตอนการดาํเนินงานเกี่ยวกบัหลักสตูร-มคอ2-ปรับใหม่300657   3

--ปรับปรุงเพ่ิมเติม--  
2) การเสนอขออนุมัติเปดิหลกัสูตรใหม่/ปรบัปรุงหลักสูตร 

  

ตารางท่ี 2 รายละเอียดการดําเนินงานการขออนมุัติหลักสูตร/รายวิชา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ข้ัน 
ตอน กิจกรรมการดําเนินงาน เอกสารข้อมูลท่ีต้องแสดง ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน เงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม 

เสนอขอบรรจุหลักสูตรเขา้แผน
ฯ (กรณีหลักสูตรใหม่) 

แบบฟอร์มการเสนอ
โครงการเปิดสอนหลักสูตร
ใหม่ฯ เสนอกองแผนงาน 

ภาควิชา/คณะ -ตรวจสอบช่ือ
ปริญญาจากพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยช่ือ
ปริญญาฯ ของมก. 
-ต้องได้รับการอนุมัติ
ให้บรรจุเข้าแผน/ปรับ
แผนก่อนเสนอขอเปิด
หลักสูตร 

-หากช่ือปริญญานั้นยังไม่ได้ถูก
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ช่ือปริญญาฯ ของ มก. ให้
ประสานงานกับสํานักกฎหมาย 
-ประสานงานกับกองแผนงาน มก. 
และจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ ก่อน 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร (ระดับ
ภาควิชา) เพื่อพจิารณา
หลักสูตร 
 

ประกาศแต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ โดยคณะ/
ภาควิชา 

ภาควิชา/
คณบดี 

ลงนามโดยหัวหน้า
ภาควิชา/คณบดี 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
อย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
น้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เช่ียวชาญซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน (หากมีองค์กร
วิชาชีพให้มีผู้แทนอย่างน้อย 1 
คน) 

ผู้บริหารหลักสูตรดํา 
เนินการเสนอเอกสาร 

    

 • หลักสูตรใหม่ 
  

มคอ. 2 + แบบเสนอขอ
เปิดรายวิชาใหม่ +
บรรณานุกรมแสดงผลงาน
อาจารย์ประจําหลักสูตร  
+ มคอ.02/03/04/06  
+ วิจัยสถาบัน + แผนภูมิ
อาจารย์ประจําหลักสูตร +
สําเนาคําส่ัง/ประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร  

ผู้บริหาร
หลักสูตร 

มคอ. 2 ตามรอบการ
เสนอหลักสูตร (เริ่มปี 
2553) 

- มคอ.3-6 ต้องดําเนินการพร้อม
หลักสูตรและพิจารณาในระดับ
ภาควิชา/คณะ 
- มคอ.7 ให้รายงานเม่ือส้ินปี
การศึกษา และพิจารณาในระดับ
คณะ 
 

 • หลักสูตรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบในเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตร+ มคอ. 2 + 
แบบเสนอขอเปิด/ปรับปรุง
รายวิชา (ถ้ามี) +บรณรานุ
กรมแสดงผลงานอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
+ มคอ. 02/03/04/06  + 
มคอ. 7 + แผนภูมิอาจารย์
ประจําหลักสูตร + สําเนา
คําส่ัง/ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 

ผู้บริหาร
หลักสูตร 

- มคอ.7 /วิจัยสถาบัน 
- แบบเสนอขอเปิด
รายวิชาใหม่ (วช.มก. 
1-1 และ 2-1) 
- แบบเสนอขอ
ปรับปรุงรายวิชา (วช.
มก. 1-2 และ 2-2) 

-หมวด 6 ใน มคอ. 7 มีผลการ
ดําเนินงาน/ขอให้มีผลการวิจัยใน
การให้ข้อมูล จึงไม่ใช้งานวิจัย
สถาบัน 
-หลักสูตรปรับปรุง เสนอ มคอ. 2 
และวิจัยสถาบัน หรือ มคอ. 7 
(กรณีมี มคอ.2 แล้ว ) 
 

-กรณีปรับปรุงเล็กน้อย ให้ใช้
แบบ สมอ.08 
-กรณีปรับเปล่ียนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ให้ใช้แบบ อจ.มก.+
สมอ. 08 
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ข้ัน 
ตอน กิจกรรมการดําเนินงาน เอกสารข้อมูลท่ีต้องแสดง ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน เงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม 

2 คณะกรรมการหลักสูตร 
/คณะกรรมการวิชาการ 
(ระดับคณะ) 
พิจารณาเสนอ 

มีบันทึกระบุว่าผ่านท่ี
ประชุมกรรมการหลักสูตร
ของคณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
ประจําคณะ 
 
 

ตรวจสอบความ
สมบูรณ์และพิจารณา
เสนอ 

คณะกรรมการระดับนี้อาจเรียกช่ือ
ต่างกันแล้วแต่คณะแต่งตั้ง เช่น 
คณะกรรมการการศึกษา คณะ 
กรรมการวิชาการคณะฯ เป็นต้น 

3 คณะกรรมการประจํา
คณะ 
พิจารณาเสนอ 

มีบันทึกระบุว่าผ่านท่ี
ประชุมกรรมการประจํา
คณะ 

คณะ
กรรมการฯ 
ประจําคณะ 

 คณะกรรมการระดับนี้อาจเรียกช่ือ
ต่างกันแล้วแต่คณะ 

4 คณบดี  
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอ 

คณบดี/รองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตลงนามใน
เอกสาร 
 

คณะ/รอง
อธิการบดี
ประจําวิทยา
เขต 

 กรณีวิทยาเขต ให้เสนอตามลําดับ
ดังนี้ 
-คณะกรรมการศึกษาวิทยาเขต 
-คณะกรรมการประจําวิทยาเขต 
-รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 
(มีระบุว่าผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการต่างๆ แล้ว) 

5 5.1 ระดับปริญญาตรี 
เสนอ 
- ฝ่ายบริการการศึกษา  
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อลงรับ
เอกสาร  
 

-มีบันทึกระบุว่าผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ในการประชุมครั้งท่ี ...... 
ลงวันท่ี ............. พร้อม
เอกสาร 
มคอ.2 +อื่นๆ จํานวน .... 
ชุด+แผ่นบันทึกข้อมูล  
 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

ให้แยกบันทึกนําเสนอ 
- ระดับปริญญาตรี
เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ผ่านฝ่าย
บริการการศึกษา 
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
 

- ระดับปริญญาตรี มคอ. 2+ อื่นๆ 
จํานวน ... ชุด+แผ่นบันทึกข้อมูล 
 
- ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
เสนอ 
-คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา  

-มีบันทึกระบุว่าผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ในการประชุมครั้งท่ี ...... 
ลงวันท่ี ............. พร้อม
เอกสาร 
-มคอ.2 +อื่นๆ จํานวน .... 
ชุด+แผ่นบันทึกข้อมูล  
 

บัณฑิต
วิทยาลัย 
 

ให้แยกบันทึกนําเสนอ 
- ระดับบัณฑิตศึกษา
เสนอบัณฑิตวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเสนอรอง
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
 
-ภายใน .....วัน 

- ระดับบัณฑิตศึกษามคอ.2 +อ่ืนๆ
จํานวน .... ชุด+แผ่นบันทึกข้อมูล  
 
-พิจารณาโครงสร้างและความ
สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

6 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
(โดยผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ) 
 พิจารณาเสนอ 
 

-มติท่ีประชุม
คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
มอบคณะ 
กรรมการ
การศึกษา มก.

ฝ่ายบริการการศึกษา  
รวมรวมและตรวจสอบ
เอกสาร 

- ระดับปริญญาตรี มคอ. 2+ อื่นๆ 
จํานวน ... ชุด+แผ่นบันทึกข้อมูล  
 
- ระดับบัณฑิตศึกษามคอ. 2 +
อ่ืนๆจํานวน .... ชุด+แผ่นบันทึก
ข้อมูล  

 

7 คณะกรรมการ
การศึกษา มก. เสนอ 
- คณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตร 
มก. 

พิจารณาก่อนเสนอ
คณะกรรมการ

มคอ. 2 +อื่นๆ จํานวน 
....... ชุด+แผ่นบันทึกข้อมูล 
1 ชุด   

คณะกรรมกา
รการศึกษา 
มก. 
มอบ
คณะกรรมกา
รกล่ันกรอง
หลักสูตร มก. 

ภายใน 45 วัน 
(หากมีข้อแก้ไข ให้
คณะแก้ไขให้ถูกต้อง -
กรณี หลักสูตร ภายใน 
90 วัน  รายวิชา 
ภายใน 60 วัน) 

วิเคราะห์รายละเอียด กล่ันกรอง
และให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
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ข้ัน 
ตอน กิจกรรมการดําเนินงาน เอกสารข้อมูลท่ีต้องแสดง ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน เงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม 

การศึกษาเห็นความ
เห็นชอบ และเสนอ 

8 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ รับทราบผล
การพิจารณาและเสนอ 

มคอ.2 จํานวน 1 ชุด+
แบบ มคอ. (02/03/04/ 
06) 1 ชุด+แผ่นบันทึก
ข้อมูล 1 ชุด   

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 

- ให้คณะจัดทํา  
“แบบเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุม
คณบดี”  ผู้บริหารต้น
สังกัดลงนาม  (ตาม
แบบฟอร์มท่ี
กองกลางกําหนด)   

 

9 ท่ีประชุมคณบดี ให้
ความเห็นชอบและเสนอ 

มคอ. 2 จํานวน ... ชุด+
แบบ มคอ. 
(02/03/04/06) 1 ชุด 

ท่ีประชุม
คณบดี/
กองกลาง 

   กรณีรายวิชา ส้ินสุดการ
พิจารณาท่ี”ท่ีประชุมคณบดี” 

10 สภามหาวิทยาลัยฯ ให้
ความเห็นชอบ  

 ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์
/กองกลาง 

อนุมัติให้เปิดสอนได้
ตามกําหนดเวลาท่ี
ระบุ 

อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจในการให้
ความเห็นขอบหลักสูตรได้ เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
(ตามคําส่ังทบวงมหาวิทยาลัยท่ี 
102/2535 ลว. 26 มิ.ย. 2535 

11 
 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ  
-แจ้งคณะต้นสังกัด
หลักสูตรทราบ 
-มอบฝ่ายบริการ
การศึกษา แจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ 
 
 

-บันทึกแจ้งมติท่ีประชุม+
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 
-จัดทําสําเนารายงานการ
ประชุมในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับหลักสูตร/รายวิชา/
เปล่ียนแปลงอาจารย์ฯ 
แนบด้วยเพื่อใช้
ประกอบการเสนอ สกอ.
ต่อไป 

-เลขานุการ
สภา
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์
/กองกลาง 
-ฝ่ายบริการ
การศึกษา 
 

ภายใน 30 วัน 
หลังจากได้รับการ
อนุมัติ 

เลขาที่ประชุมฯ (กองกลาง) แจ้งมต ิ
- คณะต้นสังกัด (เพ่ือทราบและจัดทํา
รูปเล่ม 5 เล่ม โดยขอรับปกและนําส่งที่
ฝ่ายบริการการศกึษา) 
ฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งมติ  
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- คณะกรรมการการศึกษา มก. 
- สํานักทะเบียนและประมวลผล 
- รองอธิการบดีทุกวิทยาเขต 
- กองแผนงาน 

12 ฝ่ายบริการการศึกษา
เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพ่ือทราบ
และพิจารณาส่ง ก.พ./
ก.ค.ศ. 

มคอ.2 ท่ีประทับตราอนุมัติ
จากท่ีประชุมสภาฯจัดทํา
รูปเล่ม (ปกขาว)  5 ชุด +
แผ่นบันทึกข้อมูลพร้อม
รายงานการประชุมสภาฯ 
1 ชุดและแบบ มคอ. 
02/03/04/06 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

- เสนอไปยัง สกอ. 
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากสภา มก. 
- แบบ มคอ. 02/03/ 
04/06/  ลงนามโดย
นายกสภาหรือ
อธิการบดี 

ฝ่ายบริการการศึกษา รวบรวม
เอกสารหลักสูตร (หลักสูตรปกขาว
ละ 5 เล่ม) เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ภายใน 30 วัน (เสนออธิการบดีลง
นามในหนังสือนําส่ง) 
 

13 สกอ.รับทราบการให้
ความเห็นชอบของ
มหาวิทยาลัย  
และเสนอ ก.พ. /ก.ค.ศ. 
เพื่อรับรองคุณวุฒิ
การศึกษา 

มคอ.2 ท่ีประทับตรา
รับทราบ/รับรองจาก สกอ. 

สํานักงาน
คณะกรรมกา
รการ
อุดมศึกษา  

ฝ่ายบริการการศึกษา 
จัดทําสําเนาเอกสาร
หลักสูตรและแจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ดังน้ี 
- คณะต้นสังกัด
หลักสูตร (1-2 เล่ม) 
- สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (1-2 
เล่ม) 

-  สกอ.แจ้งมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับ
การรับรอง 
- หากมีข้อแก้ไขจะส่งกลับคืน   
มหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ก่อน 
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ข้ัน 
ตอน กิจกรรมการดําเนินงาน เอกสารข้อมูลท่ีต้องแสดง ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน เงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม 

- บัณฑิตวิทยาลัย (1 
เล่ม) เฉพาะหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
-กองแผนงาน (เฉพาะ
หนังสือนํา) 

14 ก.พ. รับทราบเพื่อ
รับรองคุณวุฒิ
การศึกษาและกําหนด
อัตราเงินเดือน 

หนังสือรับรองคุณวุฒิฯ 
จาก สํานักงาน ก.พ. 

ก.พ. ฝ่ายบริการการศึกษา 
แจ้งหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ 
- คณะต้นสังกัด 
- เลขาท่ีประชุม 
ก.บ.ม. 
- กองแผนงาน 

- ก.พ.แจ้งมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับ
การรับรอง 
- ฝ่ายบรกิารการศึกษา 
ติดตามผลการรับรองวุฒิ 

15 ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
และกําหนดเป็น
คุณสมบัติ เฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง
ข้าราชการคร ู

หนังสือรับรองคุณวุฒิฯ 
จาก สํานักงาน ก.ค.ศ. 
(หลักสตูรที่จะเสนอขอรับรอง
คุณวุฒิจาก ก.ค.ศ. จะต้อง
ไดร้ับการรับรองคุณวุฒิจาก 
ก.พ. แล้ว) 

ก.ค.ศ. ฝ่ายบริการการศึกษา 
แจ้งหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ 
- คณะต้นสังกัด 
- เลขาท่ีประชุม 
ก.บ.ม. 
- กองแผนงาน 

- ก.ค.ศ.แจ้งมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับ
การรับรอง 
- ฝ่ายบริการการศึกษา 
ติดตามผลการรับรองวุฒิ 

16 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
หมายเหตุ:  - ท้ังน้ีในการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อมหาวิทยาลัย ควรดําเนินการให้ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนกําหนดการเปิดสอน 
- ให้ผู้รับผิดชอบท่ีคณะมอบหมายในการกรอกข้อมูลในระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตรฯ ท่ีเว็บไซต์ 

http://eduserv.ku.ac.th ให้ครบถ้วน
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--ร่าง-- 
3) การเสนอขออนุมัตินําหลักสูตร/รายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต 

 
 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดการดําเนินงานการเสนอขออนุมตัินําหลักสูตร/รายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต 
ข้ัน 
ตอน กิจกรรมการดําเนินงาน เอกสารข้อมูลท่ีต้อง

แสดง
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน เงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม 

1 คณะ/ภาควิชา พิจารณา
เสนอการขอใช้หลักสูตรร่วม 

แบบฟอร์ม ลส.มก.3 
(ใช้ร่วม) 
 

ภาควิชา/คณะ -วิเคราะห์ตนเอง 
-เตรียมความพร้อม 

ให้จัดทํารายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม ลส.มก.3 (ใช้ร่วม) 
“แบบฟอร์มการขออนุมัตินํา
หลักสูตร/รายวิชาไปเปิดสอนต่าง
วิทยาเขต” (ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ฝ่าย
บริการการศึกษา) 

2 คณะกรรมการประจําคณะ 
พิจารณาเสนอ 

มีบันทึกระบุว่าผ่านท่ี
ประชุมกรรมการ
ประจําคณะ 
+แบบฟอร์ม ลส.มก.3 
(ใช้ร่วม) 

คณะ
กรรมการฯ  

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

คณะกรรมการระดับนี้อาจเรียกช่ือ
ต่างกันแล้วแต่คณะ 

3 คณบดี พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอ 

มีบันทึกระบุว่าผ่านท่ี
ประชุมกรรมการต่างๆ 
แล้ว 
+แบบฟอร์ม ลส.มก.3 
(ใช้ร่วม)+แผ่นบันทึก
ข้อมูล 
 

คณะ/วิทยา
เขต 

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
-ลงนามโดยคณบดี/
รองอธิการบดีวิทยา
เขต 

กรณีวิทยาเขต ให้เสนอตามลําดับ
ดังนี้ 
-คณะกรรมการศึกษาวิทยาเขต 
-คณะกรรมการประจําวิทยาเขต 
-รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต  
(มีระบุว่าผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการต่างๆ แล้ว) 

3.1 คณะ/วิทยาเขตเสนอไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัดหลักสูตร
เพื่อทราบ 

หนังสือแจ้งความจํานง
การขอใช้หลักสูตรไป
เปิดสอนต่างวิทยาเขต
เพื่อทราบ 

ภาควิชา/คณะ การรับทราบการขอ
ใช้หลักสูตรไปเปิด
สอนต่างวิทยาเขต 

ให้มีหนังสือแจ้งความจํานงการขอ
ใช้หลักสูตรไปเปิดสอนต่างวิทยา
เขตให้คณะ/ภาควิชาต้นสังกัด
หลักสูตรเพื่อทราบ 

4  ฝ่ายบริการการศึกษา  
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อลงรับ
เอกสาร ก่อนเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

หนังสือนํา พร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.3 
(ใช้ร่วม)+แผ่นบันทึก
ข้อมูล 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

หนังสือนําให้ระบุว่า
ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ ในการประชุม
ครั้งท่ี ...... ลงวันที่ 
.............) 

ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารและข้อมูลก่อนเสนอกอง
แผนงานพิจารณาต่อไป 

5 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ) 
 พิจารณาเสนอ 

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

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

 เพื่อเสนอกองแผนงานวิเคราะห์
ก่อนเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

6 กองแผนงาน 
พิจารณาเสนอ 

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

กองแผนงาน พิจารณาความพร้อม  
 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ 
แผนระดับกระทรวง/สกอ. แผน
มหาวิทยาลัย นโยบายและทิศทาง
ของมหาวิทยาลัย ศึกษาผลกระทบ
ของการเปิดหลักสูตร ควา
สอดคล้องของตลาดแรงงาน 
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ข้ัน 
ตอน กิจกรรมการดําเนินงาน เอกสารข้อมูลท่ีต้อง

แสดง 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน เงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติม 

สภาพคู่แข่งขัน สถานท่ีอุปกรณ์ 
เป็นต้น 

7 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ) 
 พิจารณาเสนอ 

หนังสือนําพร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.3 
(ใช้ร่วม)+แผ่นบันทึก
ข้อมูล+ผลการ
วิเคราะห์/พิจารณา 
(จากกองแผนงาน) 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

เสนอหน่วยงานตาม
ขั้นตอนต่อไป 
 

-ระดับปริญญาตรี เสนอ 
คณะกรรมการการศึกษา 
-ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอบัณฑิต
วิทยาลัย 

7.1 ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอ 
-คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย 
ก่อนเสนอคณะกรรมการ
การศึกษา ให้เห็นความ
เห็นชอบ และเสนอ 

หนังสือนําพร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.3 
(ใช้ร่วม)+แผ่นบันทึก
ข้อมูล+ผลการ
วิเคราะห์/พิจารณา 
(จากกองแผนงาน) 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

ประชุมเดือนละ 2 
ครั้ง 

พิจารณา ... 
- ความพร้อมของอาจารย์  
-กลไกการควบคุมมาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตร 
..... 

7.2 ระดับปริญญาตรี เสนอ 
-คณะกรรมการการศึกษา 
มก. 
เห็นความเห็นชอบ และ
เสนอ 

หนังสือนําพร้อม
แบบฟอร์ม ลส.มก.3 
(ใช้ร่วม)+แผ่นบันทึก
ข้อมูล+ผลการ
วิเคราะห์/พิจารณา 
(จากกองแผนงาน)

คณะกรรมการ
การศึกษา 
มก./ฝ่าย
บริการ
การศึกษา 

ประชุมเดือนละ 2 
ครั้ง 

8 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รับทราบผลการพิจารณา
และเสนอ 

สรุปผลการวิเคราะห์
จากหน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

 -ฝ่ายบริการการศึกษา รวบรวมผล
การพิจารณาเสนอ 
- ให้คณะจัดทํา  “แบบเสนอเร่ือง
เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมคณบดี”  ผู้บริหารต้น
สังกัดลงนาม  (ตามแบบฟอร์มท่ี
กองกลางกําหนด)  

9 ท่ีประชุมคณบดี ให้ความ
เห็นชอบและเสนอ 

ผลการวิเคราะห์จาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ 

ท่ีประชุม
คณบดี/ 
กองกลาง 

ประชุมสัปดาห์แรก
ของเดือน 

เห็นชอบ 

10 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ฯ ให้ความเห็นชอบ  

ผลการวิเคราะห์จาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ 

ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์
/ กองกลาง 

ประชุมสัปดาห์ท่ีส่ี
ของเดือน 

อนุมัติให้นําหลักสูตรไปเปิดสอน
ต่างวิทยาเขต 

11 เลขานุการสภาฯ  
- แจ้งคณะต้นสังกัด
หลักสูตรทราบ 
- มอบฝ่ายบริการการศึกษา 
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

บันทึกแจ้งมติท่ี
ประชุม+เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

-เลขานุการ
สภา
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์
/ กองกลาง 
-ฝ่ายบริการ
การศึกษา 
 

 เลขาที่ประชุมฯ (กองกลาง) แจ้ง 
- คณะต้นสังกัด 
ฝ่ายบริการการศึกษา แจ้ง  
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- คณะกรรมการการศึกษา มก. 
- กองแผนงาน 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
-สํานักทะเบียนและประมวลผล 
- กองบริการการศึกษาหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบทุกวิทยาเขต 
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--ร่าง-- 
4) การขออนุมัติเปิดโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ 

 

ตารางท่ี 4 รายละเอียดการดําเนินงานการขออนุมัติเปดิโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ 
ข้ัน 
ตอน กิจกรรมการดําเนินงาน เอกสารข้อมูลท่ีต้อง

แสดง 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน เง่ือนไข รายละเอียดเพิ่มเติม 

1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
พิจารณาเสนอโครงการฯ 
 

แบบฟอร์ม การ
เสนอโครงการ
พิเศษ/ภาคพิเศษ 
 

ภาควิชา/คณะ  ให้จัดทํารายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม ท่ีกองแผนงาน
กําหนด 

2 คณะกรรมการหลักสูตร /
คณะกรรมการวิชาการ (ระดับ
คณะ) 
ตรวจสอบความสมบูรณ์และ
พิจารณาเสนอ 

มีบันทึกระบุว่าผ่าน
ที่ประชุมกรรมการ
หลักสูตร/วิชาการ
ระดับคณะ 
+แบบฟอร์มฯ 

คณะ
กรรมการฯ  
 

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

คณะกรรมการระดับน้ีอาจ
เรียกช่ือต่างกันแล้วแต่คณะ 

3 คณะกรรมการประจําคณะ 
พิจารณาเสนอ 

มีบันทึกระบุว่าผ่าน
ที่ประชุมกรรมการ
ประจําคณะ 
+แบบฟอร์มฯ 

คณะ
กรรมการฯ 
ประจําคณะ 

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

คณะกรรมการระดับน้ีอาจ
เรียกช่ือต่างกันแล้วแต่คณะ 

4 คณบดี พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเสนอ 

มีบันทึกระบุว่าผ่าน
ที่ประชุมกรรมการ
ต่างๆ แล้ว 
+ แบบฟอร์มฯ +
แผ่นบันทึกข้อมูล 

คณะ/วิทยาเขต พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
-ลงนามโดยคณบดี/
รองอธิการบดีวิทยา
เขต 

กรณีวิทยาเขต ให้เสนอ
ตามลําดับดังน้ี 
-คณะกรรมการศึกษาวิทยาเขต 
-คณะกรรมการประจําวิทยาเขต 
-รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 
(มีระบุว่าผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการต่างๆ แล้ว) 

5.  ฝ่ายบริการการศึกษา  
สํานักทะเบียนและประมวลผล 
เพื่อลงรับเอกสาร ก่อนเสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

หนังสือนําพร้อม
แบบฟอร์ม +แผ่น
บันทึกข้อมูล 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

หนังสือนําให้ระบุว่า
ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากท่ี
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ ในการ
ประชุมครั้งท่ี ...... 
ลงวันท่ี .............) 

ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารและข้อมูล และปฏิทิน
การศึกษา (ทันการเปิดสอน
หรือไม่)  
ก่อนเสนอกองแผนงานพิจารณา
ต่อไป 

6 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ)  
 พิจารณาเสนอ 

หนังสือนําพร้อม
แบบฟอร์ม+แผ่น
บันทึกข้อมูล 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

 เพ่ือเสนอกองแผนงานวิเคราะห์
ก่อนเสนอหน่วยงานอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้องต่อไป 

7 กองแผนงาน 
พิจารณาเสนอ 

หนังสือนําพร้อม
แบบฟอร์ม +แผ่น
บันทึกข้อมูล 

กองแผนงาน พิจารณาความพร้อม
ทางด้านหลักสูตร  
 
- ใช้เวลาประมาณ 
1-6 สัปดาห์ 
 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
พิจารณาศักยภาพความรพ้อม
ต่างๆ ความเป็นไปได้ของ
โครงการ  ความสามารถในการ
เล้ียงตัวเองได้ของโครงการ และ
การจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยตามระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง การตรวจสอบ
มาตรฐานการศึกษาโดยใช้ดัชนี
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ข้ัน 
ตอน กิจกรรมการดําเนินงาน เอกสารข้อมูลท่ีต้อง

แสดง 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน เง่ือนไข รายละเอียดเพิ่มเติม 

การประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา เป็นต้น 

8 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ) 
 พิจารณาเสนอ 

หนังสือนําพร้อม
แบบฟอร์ม +แผ่น
บันทึกข้อมูล+ผล
การวิเคราะห์/
พิจารณา (จากกอง
แผนงาน) 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

เสนอหน่วยงานตาม
ข้ันตอนต่อไป 
 

-ระดับปริญญาตรี เสนอ 
คณะกรรมการการศึกษา 
-ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอบัณฑิต
วิทยาลัย 

8.1 ระดับบัณฑิตศึกษา เสนอ 
-คณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย 
ก่อนเสนอคณะกรรมการ
การศึกษา ให้เห็นความเห็นชอบ 
และเสนอ 

หนังสือนําพร้อม
แบบฟอร์ม +แผ่น
บันทึกข้อมูล+ผล
การวิเคราะห์/
พิจารณา (จากกอง
แผนงาน) 

บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเดือนละ 2 
ครั้ง 

 

8.2 ระดับปริญญาตรี เสนอ 
-คณะกรรมการการศึกษา มก. 
เห็นความเห็นชอบ และเสนอ 

หนังสือนําพร้อม
แบบฟอร์ม +แผ่น
บันทึกข้อมูล+ผล
การวิเคราะห์/
พิจารณา (จากกอง
แผนงาน)

คณะกรรมการ
การศึกษา มก./
ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

ประชุมเดือนละ 2 
ครั้ง 

 

8.3  ประกาศ/ระเบียบต่างๆ  เสนอ 
- สํานักงานกฎหมาย 

(ร่าง) ประกาศ/
ระเบียบต่างๆ /
ค่าธรรมเนียม 

สํานักงาน
กฎหมาย 

ระยะเวลาการ
พิจารณา ไม่เกิน 1 
เดือน 

ตรวจสอบระเบียบต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา/อัตราค่าเบี้ยประชุม 
ค่าสมมนาคุณ และค่าตอบแทน
อื่นๆ  

9 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รับทราบผลการพิจารณาและ
เสนอ 

ผลการพิจารณาจาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

 -ฝ่ายบริการการศึกษา รวบรวม
ผลการพิจารณาเสนอ 
- ให้คณะจัดทํา  “แบบเสนอเรื่อง
เพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมคณบดี”  ผู้บริหารต้น
สังกัดลงนาม  (ตามแบบฟอร์มท่ี
กองกลางกําหนด)  

10 ท่ีประชุมคณบดี ให้ความ
เห็นชอบและเสนอ 

ผลการวิเคราะห์จาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ 

ท่ีประชุม
คณบดี/
กองกลาง 

ประชุมสัปดาห์แรก
ของเดือน 

เห็นชอบ 

11 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ให้ความเห็นชอบ  

ผลการวิเคราะห์จาก
หน่วยงาน/
คณะกรรมการต่างๆ 

ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์/ 
กองกลาง 

ประชุมสัปดาห์ท่ีส่ี
ของเดือน 

อนุมัติโครงการพิเศษ/โครงการ
ภาคพิเศษ 

12 เลขานุการสภาฯ  
แจ้งคณะต้นสังกัดหลักสูตร
ทราบ 
และมอบฝ่ายบริการการศึกษา 
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

บันทึกแจ้งมติท่ี
ประชุม+เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง 

-เลขานุการ
สภา
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
-ฝ่ายบริการ
การศึกษา 
 

 เลขาท่ีประชุมฯ (กองกลาง) 
แจ้ง 
- คณะต้นสังกัด 
ฝ่ายบริการการศึกษา แจ้ง  
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- คณะกรรมการการศึกษา มก. 
- กองแผนงาน 
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ข้ัน 
ตอน กิจกรรมการดําเนินงาน เอกสารข้อมูลท่ีต้อง

แสดง 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน เง่ือนไข รายละเอียดเพิ่มเติม 

- รองอธิการบดีวิทยาเขต 
- สํานักทะเบียบและประมวลผล 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- อื่นๆ .... 

หมายเหตุ:    
 -  การเสนอขออนุมัติเปิดโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ หลักสูตรจะต้องได้รับอนุมัติหลักสูตร/อนุมัติการนําหลักสูตรต่างวิทยาเขตไปใช้ 

(กรณียืมหลักสูตร) จากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอ้ยแล้ว จึงขออนุมัติโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษได้ 


