กําหนดการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร
เพื่อใหหลักสูตรมีผลบังคับใชใน ปการศึกษา 2561
ประชุม
คณะกรรม
การขับเคลื่อน
กลยุทธ์
องค์ กรฯ
(อ.เพชรเป็ น
ประธาน)

ประชุม
กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
(นายกสภาฯ
เป็ นประธาน)

การเปิ ดหลักสูตรใหม่
เส้นทางที ่ 1
- คณะวิชาเสนอเปิ ดฯ

พฤศจิกายน ธันวาคม 59

พฤศจิกายน ธันวาคม 59

เส้นทางที ่ 2
- ที่ประชุมกลยุทธ์เสนอเปิ ดฯ
(คณะวิขาดําเนินการ)

พฤศจิกายน ธันวาคม 59

หลักสูตรฉบับปรับปรุ งมาก

(ครบรอบ 5 ปี )

หลักสูตรปรั บปรุ ง
เล็กน้ อย

ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนา
หลักสูตร

กําหนดส่ ง
หลักสูตร
ให้ สวก./สวป.

ประชุม
กรรมการ
วิชาการ

ประชุม
สภามหาวิทยาลัย

ส่ ง สกอ.
ภายใน
30 วัน

พฤศจิกายนธันวาคม 59

มกราคม 60

1 กุมภาพันธ์ 60

4 เมษายน 60

19 พฤษภาคม 60

มิถนุ ายน 60

-

พฤศจิกายน ธันวาคม 59

มกราคม 60

1 กุมภาพันธ์ 60

4 เมษายน 60

19 พฤษภาคม 60

มิถนุ ายน 60

พฤศจิกายน ธันวาคม 59

-

-

มกราคม 60

1 กุมภาพันธ์ 60

4 เมษายน 60

19 พฤษภาคม 60

มิถนุ ายน 60

-

-

-

มกราคม 60

1 กุมภาพันธ์ 60

4 เมษายน 60

19 พฤษภาคม 60

มิถนุ ายน 60

ประชุม
ผู้บริหาร

หมายเหตุ : 1) กําหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มตามความเหมาะสม
2) สกอ. จะเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณารับทราบภายใน 120 วันและตอบกลับมหาวิทยาลัย

สวป.ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 59

สรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม/หลักสูตรฉบับปรับปรุง
การขอเปดหลักสูตรใหมมี 2 เสนทาง คือ
เสนทางที่ 1 คณะวิชาเสนอหลักสูตรใหม
เสนทางที่ 2 ที่ประชุมกลยุทธของมหาวิทยาลัย (นายกสภาฯ เปนประธาน)
ขั้นตอน
1. คณะฯ รวบรวมข้ อมูลทางการตลาด เช่น ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) : กลุม่ เป้าหมาย การแข่งขันการเป็ นสากลสภาพเศรษฐกิจ
จุดคุ้มทุน แผนการดําเนินการ เป็ นต้ น โดยอาจประสานกับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ (สวป. ศสพ. สวพ. สพศ. สวก.)
เพื่อขอข้ อมูลประกอบการดําเนินงาน
2. คณะฯ เสนอสรุปหลักสูตรต่อทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรและการตลาด ผ่าน รอ.วก. เพื่อขอความเห็นชอบ
โดยมีข้อมูลฯ จากฝ่ ายการคลังที่พิจารณางบประมาณ จุดคุ้มทุน อาคารสถานที่รองรับการเรี ยนการสอน)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ฯ
- หลักสูตรใหม่
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
- หลักสูตรปรับปรุงมาก
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
(ครอบรอบ 5 ปี )
3. คณะฯ รวบรวมข้ อมูลเสนอ รอ.วก. เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบดําเนินการ (เฉพาะเส้ นทางที่ 1)
ประชุมกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรใหม่ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
4. รอ.วก. นําเสนอที่ประชุมผู้บริ หารเพื่อขออนุมตั ิดําเนินการ (สรุปหลักสูตร : เช่น ชื่อหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต คณะที่สงั กัด และกําหนดเวลาที่คาด
ว่าจะเริ่ มเปิ ดสอน เป็ นต้ น )
(รองอธิการบดีทกุ สายแจ้ งหน่วยงานในสังกัดดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ : สายวิชาการ รอง วก. แจ้ งในที่ประชุมผู้บริหารสายวิชาการ)
ประชุมผู้บริหาร
สวป. ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 59
- หลักสูตรใหม่ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
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5. คณะฯ ประสานงานกับ สอธ.จัดทําคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาหลักสูตร และจัดประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตร ภายในเดือนมกราคม
6. คณะฯ ส่งเอกสารและไฟล์ให้ สวก./สวป. ดําเนินการ (เอกสารตามแบบฟอร์ ม วก.427 (สวป.) )
ส่ งเอกสารให้ สวก./สวป
- หลักสูตรใหม่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์
- หลักสูตรปรับปรุงมากและเล็กน้ อย
7. สวป. ตรวจสอบ/ส่งหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้ องให้ สวก. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณารับรองหลักสูตร
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
- หลักสูตรใหม่
เดือนมีนาคม
- หลักสูตรปรับปรุงมากและเล็กน้ อย
8. สวก. สรุปมติคณะกรรมการวิชาการส่งให้ คณะฯ แก้ ไข และคณะฯ ส่งคืนไฟล์ให้ สวก./สวป. (ถ้ ามี)
9. สวป. ตรวจสอบการแก้ ไขแล้ วส่งไฟล์ให้ สวก. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมตั หิ ลักสูตร
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
- หลักสูตรใหม่
เดือนพฤษภาคม
- หลักสูตรปรับปรุงมากและเล็กน้ อย
10. สวป. นําข้ อมูลหลักสูตรเข้ าคลังข้ อมูลด้ านหลักสูตร
MyBU>Document Center>Curriculum Library (ภายใน 7 วันทําการหลังจากสภาฯ ให้ ความเห็นชอบอนุมตั หิ ลักสูตร)
11. สวป. ส่ง สกอ. ภายใน 30 วันหลังจากสภาฯ ให้ ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ
- หลักสูตรใหม่
ภายในเดือน มิถนุ ายน
- หลักสูตรปรับปรุง มากและ
เล็กน้ อย (เฉพาะรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร)
หมายเหตุ 1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานนี ้จะต้ องดําเนินการล่วงหน้ าก่อนปี การศึกษาที่จะมีผลบังคับใช้ กบั นักศึกษา
2) หลักสูตรฉบับปรับปรุงมาก ตัดข้ อที่ 3 - 4 ออก
3) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้ อย ให้ ดําเนินการตังแต่
้ ข้อ 6
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