
1.ขัน้ตอนดูแลรับผิดชอบแผนการเรียนของนกัศึกษา แต่ละปี 

เริ ่ม

1.5 ตรวจสอบความถูกต้องของ
แผนการศึกษาทกุสาขาวิชา ทุกชัน้ปี 

ไม่ถูกต้อง

1.2 สำารวจแผนการศึกษาปกต ิและรายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม ทุกชัน้ปี 

1.4 รวบรวมแผนการศึกษารายวิชาของคณะ ทกุชัน้ปี

1.6 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาแจ้งให้กองส่งเสริม

1.7 จัดทำาคำาส ั่งการจดัการเรียนการสอน รายละเอียดชัว่งมงสอน
ของอาจารย์ ตารางเรียนนกัศึกษา ตารางสอนอาจารย์ 

ตารางการใช้ห้องเรียน/ปฏิบัติการ ทุกชัน้ปี

1.8 จัดทำารายงานอนมัุติการสอน
ส่งกองส่งเสริม

1.9 ดำาเนินการแจ้งตารางสอนให้กับอาจารย์
ผู้สอน และติดประกาศให้นักศกึษาทราบ

ถูกต้อง

1.10 ให้ข้อมูลด้านการเรียนการสอน
แก่นักศกึษาชัน้ปีต่างๆ

จบ

 1.1.จัดทำาคำาส ั่งแต่งต ัง้คณะกรรมการ
จัดการเรียนการสอน



บันทกึข้อความแจ้ง หน.งานหลกัสูตร 
รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ

นักศกึษาด าเนินการเขียนแบบค าร้องขอเทียบโอน
พร้อมรายวิชาขอเทียบโอน ให้เจ้าหน้าที่งานหลกัสูตร

จัดต ัง้คณะกรรมการเทียบ
โอนผลการเรียน

พิจารณาเทียบโอน

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จบ

เริ่ม

 2. กระบวนขัน้ตอนการเทียบโอนรายวิชา



3.กระบวนงานการปรบัปรุงหลกัสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

เสนอหลกัสตูรต่อคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลกัสตูรประจ าคณะ โดย

แสดงเป็นตารางเปรียบเทียบหลกัสตูรเดิมและหลกัสตูรปรับปรุง 

 

จดัท ารูปเลม่ตามแบบฟอร์มการเสนอรายละเอียดของหลกัสตูร(มคอ.2) ต่อ

งานหลกัสตูรฯ กองสง่เสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลยั 

 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของหลกัสตูรให้

เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานฯ (TQF) 

ตวัแทนของคณะน าเสนอหลกัสตูรต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลยั 

น าเลม่หลกัสตูรตามแบบฟอร์มการเสนอรายละเอียดของหลกัสตูร(มคอ.2) 

เข้าสภาวิชาการ จ านวน 12 เลม่ 

น าเลม่หลกัสตูรตามแบบฟอร์มการเสนอรายละเอียดของหลกัสตูร(มคอ.

2) สง่ให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาตรวจสอบ 

 

แจ้งคณะ ในการพิจารณาขอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

 

 

พิจารณาหลกัสตูร 



กระบวนงานการปรบัปรุงหลกัสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

ท าบนัทกึเพื่อขออนญุาตน าหลกัสตูรเข้าสภามหาวิทยาลยัและจดัท าเลม่

หลกัสตูร (มคอ.2) จ านวน 25 เลม่ 

ขออนญุาตมหาวิทยาลยัเพื่อน าหลกัสตูรเข้าสภามหาวิทยาลยั 

พิจารณาหลกัสตูร 

สง่เล่มรายละเอียดของหลกัสตูร(มคอ.2) ให้ส านกังานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา (สกอ.) พิจารณารับทราบในการเห็นชอบหลกัสตูร 

น าเลม่รายละเอียดของหลกัสตูร(มคอ.2) แสนอต่อสภาวิชาชีพ เฉพาะ

หลกัสตูรที่ต้องผ่านสภาวิชาชีพ 

สง่เล่มรายละเอียดของหลกัสตูร(มคอ.2) ที่ผ่านการพิจารณารับทราบในการเห็นชอบหลกัสตูรของ

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้กบัคณะทราบและเก็บไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

 

ตวัแทนของคณะน าเสนอหลกัสตูรต่อสภามหาวิทยาลยั 

 

จดัท าเล่มรายละเอียดของหลกัสตูร(มคอ.2) จ านวน 5 เลม่ แผ่นซีดี 1 แผ่น ,

แบบรายงานข้อมลูพิจารณารายละเอียดของหลกัสตูรฯ จ านวน 1 ชดุ , ส าเนา

มติสภาวิชาชีพ จ านวน 1 ชดุ (เฉพาะหลกัสตูรที่ต้องผ่านสภาวิชาชีพก่อน 

 

พิจารณารับทราบเห็นชอบ 

พิจารณาหลกัสตูร 



จดัตั้งข้อค  ำถำมแบบประเมิน

จบ

เร่ิม

4.กำรประกนัคุณภำพหลักสูตร
4.1กระบวนข ั้นตอนกำรจดัท  ำแบบประเมินต่ำงๆ

แบบประเมินควำมพึงพอใจของอำจำรย์คณะเกษตรศำสตร์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรมใช้งำนห้องปฏิบตัิกำรทำงกำรเกษตร
แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อหลกัสูตรวิทยำศำตรบณัฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
แบบประเมินควำมคำดหวงัของผูป้กครองต่อหลักสูตรวิทยำศำตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
แบบประเมินควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรห้องสมุด
แบบประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรห้องปฏิบติักำร

พิจำรณำขอ้ค  ำถำม

อนุมัติ

ไม่อนุมตัิ

รวบรวมแบบประเมิน

ส่งรำยงำนกำรประเมิน ต่อคณะบดี
คณะเกษตรศำสตร์

รำยงำนกำรประเมิน

เก็บขอ้มูลจำกผูป้ระเมิน

แกไ้ข

แกไ้ขรำยงำน

จดัเก็บรำยงำนกำรประเมิน

ไม่มีกำรแก้ไข



เร่ิมต้น

2. หน.งานหลกัสูตร
และ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

ไม่ผ่านการอนุมัติ

1.1  ดำาเนินการแกไ้ 
บนัทึก อ้ความ

ผ่านการอนุมติั

3. คณบดี

ผ่านการอนุมติั

4. งานหลกัสูตรแจง้บันทึก อ้ความถึงอาจารย์
ผูส้อนรายวิชา

5. อาจารยผู์ส้อนจดัทำา 
มคอ 3,4  ส่งงานหลกัสูตร

1. งานหลกัสูตร จดัท ำาบันทึก อ้ความส่งถึง 
หน.งานหลกัสูตรและรองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

แจง้กำาหนดวนัส่ง มคอ

11. กรรมการบริหาร
วิชาการวิพากษ ์มคอ.

ผ่าน

12 จดัเก็บ มคอ 3,4

6. งานหลกัสูตร จดัท ำาบันทึก อ้ความส่งถึง 
หน.งานหลกัสูตรและรองฝ่ายวิชาการ 

แจง้วนัวิพากษ์ มคอ.

7. หน.งานหลกัสูตร
และ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

ด ำาเนินการแกไ้ 
บนัทึก อ้ความ

8. คณบดี

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ไม่ผ่าน

11.1 อาจารยผู์ส้อนแก้ไ  มคอ 3,4

จบ

การติดตาม จดัเก็บ มคอ 3,4

9.  จดัเก็บ มคอ 3,4

10. ตรวจสอบ
มคอ.

2

2

ไม่ครบ
10.1 ท ำาบนัทึก อ้ความ

ติดตาม มคอ

ครบ



เร่ิมต้น

2. หน.งานหลกัสูตร
และ รองฝ่ายวิชาการ

ไม่ผ่านการอนุมัติ

2.1  ดำาเนินการแกไ้ 
บนัทึก อ้ความ

ผ่านการอนุมติั

3. คณบดี

ผ่านการอนุมติั

4. งานหลกัสูตรแจง้บันทึก อ้ความถึงอาจารย์
ผูส้อนรายวิชา

5. อาจารยผู์ส้อนจดัทำา 
มคอ 5,6  ส่งงานหลกัสูตร

1. งานหลกัสูตร จดัท ำาบันทึก อ้ความส่งถึง 
หน.งานหลกัสูตรและรองฝ่ายวิชาการ 

แจง้กำาหนดวนัท่ี มคอ

11. กรรมการบริหาร
วิชาการ

วิพากษ์ มคอ.

ผ่าน

12 จดัเก็บ มคอ 5,6

6. งานหลกัสูตร จดัท ำาบันทึก อ้ความส่งถึง 
หน.งานหลกัสูตรและรองฝ่ายวิชาการ 

แจง้วนัวิพากษ์ มคอ.

7. หน.งานหลกัสูตร
และ รองฝ่ายวิชาการ

ด ำาเนินการแกไ้ 
บนัทึก อ้ความ

8. คณบดี

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ไม่ผ่าน

11.1 อาจารยผู์ส้อนแก้ไ  มคอ 5,6

จบ

การติดตาม จัดเกบ็ มคอ 5,6

9.  จดัเก็บ มคอมคอ 5,6

10. ตรวจสอบ
มคอ.

2

2

ไม่ครบ
10.1 ท ำาบนัทึก อ้ความ

ติดตาม มคอ

ครบ



จดัตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการจดัการเรียนการสอน

จบ

เร่ิม

6.กระบวนการนิเทศการสอน ประเมินผลการปฏิบติังานการจดัการเรียนการสอน

อนุมัติ

รวบรวมเล่มแบบบนัทึกเทศ
การสอน

ส่งรายงานการประเมิน ต่อรองคณะบดีฝ่าย
วิชาการ และ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์

รายงานการเทศการสอน

เก็บขอ้มูลจากคณะกรรการ

แกไ้ข

แกไ้ขรายงาน

จดัเก็บและส่งรายงานการนิเทศต่อกอง
ส่งเสริม

ไม่มีการแก้ไข

จดัท ำาเล่ มแ บบ บันทึกเทศการสอน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการจดัการเรียนการสอน



เร่ิม

7.กระบวนการขั้นตอนงานสหกิจศึกษา

จดัเตรียมข้อมูลสถานประกอบการ

รับสมคัรนักศึกษา

ประสานงานในนิเทศสหกิจศึกษา

เอกสารการฝึกงานและสหกิจศึกษา

จบ



เร่ิม

7.กระบวนการข้ันตอนห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์คณะเกษตรศาสตร์

จบ

ผูใ้ชบ้ริการ มีความประสงคข์องใช้
ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์

ลงบนัทึกการขอใชห้้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

อนุมัติ

ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใชห้้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตามระเบียบการเข้าใชง้าน

ผูข้อใชบ้ริการลงบนัทึกการเขา้ใช้
ห้องปฏิบติัการแลว้เสร็จ

ตรวจสอบอุปกรณ์
หลงัใช้งาน

ช  ารุด
กระบวนการซ่อมบ  ารุง

ตามระเบียบคณะ
ไม่ช  ารุดปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ไม่อนุมตัิ


