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คำนำ
(ฉบับปรับปรุง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ อย่ างต่อเนื่ องมาเป็ น ระยะเวลายาวนาน การ
แต่งตั้งกรรมการแต่ละครั้งเป็นการเสนอชื่อจากคณบดีแต่ล ะคณะและตาม
นโยบายของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในแต่ละสมัย ซึ่งผู้ที่คณบดีมอบหมาย
เป็นผู้มีตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือรองคณบดีฝ่ายการศึกษาของแต่
ละคณะและวิทยาเขตเพื่อให้ข้อกาหนดทางการศึกษามีผลในทางปฏิบัติอย่าง
จริงจังและรวดเร็ว โดยในระหว่างวาระ 2 ปีนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ก่อนที่จะหมดวาระตามคาสั่งแต่งตั้ง และกรรมการที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่ไม่มี
ประสบการณ์ ใ นการพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต ร/รายวิ ช า จึ ง ท าให้ ก าร
ดาเนินการในบางคณะ/วิทยาเขต ไม่ต่อเนื่อง
ดังนั้นคู่มือปฏิบัติงานจะเป็นแนวทางให้กับกรรมการที่เปลี่ยนเข้ามา
ใหม่และสามารถดาเนินงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผลได้ปรับปรุง
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ขอขอบคุณคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้
ให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดทาและปรับปรุงคู่มือฉบับนี้
นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
26 มิถุนายน 2557
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ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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หน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาแนวทางการพัฒนางานด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเดิม และวางแผนพัฒนาหลักสูตรใหม่
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับปัจจุบันและในระยะยาว
3. กาหนดมาตรฐานหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรในทุก
วิทยาเขตมีมาตรฐานคุณภาพ
4. ประสานงานกับ วิทยาเขต/คณะ/ภาควิช า และคณะกรรมการชุ ด
ต่างๆ ในด้านการจัดทาหลักสูตรและกลั่นกรองให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการและข้อ บังคับว่าด้ว ย
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีอานาจในการตั้งคณะทางานเพื่อมอบหมาย
งานเฉพาะกิจตามความจาเป็น
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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หลักกำรปฏิบัตงิ ำนของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ จึงได้กาหนด
หลักการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้
1. กำรประชุม
1.1 กำหนดกำรประชุม
โดยที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา กาหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการการศึกษาได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในการ
พิจารณาหลักสูตร/รายวิชา และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นประจาต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี เดือนละ 2 - 4 ครั้ง (ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.0012.00 น.) ขึ้นอยู่กับการกาหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการฯ และ
จานวนหลักสูตร/รายวิชา เรื่องหารือทางวิชาการที่จะเข้าประชุม โดยอาจงด
การประชุมด้วยสาเหตุ ได้แก่
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันสอบ/วันส่งคะแนน
- การจัดโครงการ/กิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัยหรือของ
คณะกรรมการการศึกษาที่มีกาหนดการจัดงานในเวลาเดียวกัน
1.2 กรรมกำรกับกำรพิจำรณำในวำระที่เกี่ยวข้อง
กาหนดให้กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานที่มีวาระในการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในที่ประชุม มิฉะนั้นจะไม่พิจารณาเรื่องนั้นๆ
1.3 ผู้เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ได้กำหนดให้
ผู้แทนหลักสูตร/รายวิชาเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ยกเว้นจะมีมติจากที่ประชุมให้เชิญมาเข้าร่วมประชุม
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1.4 กำรขำดประชุม
ประธานคณะกรรมการฯ จะมีหนังสือแจ้งการเข้าประชุมของ
คณะกรรมการไปยังต้นสังกัดเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณากรณีกรรมการขาด
ประชุมติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ กรรมการสามารถมอบหมายให้มีผู้ประชุม
แทนได้เป็นครั้งคราวโดยไม่ถือว่าขาดประชุม ซึ่งกรรมการจะต้องติดตามสาระ
การประชุมจากผู้แทนและรายงานประชุมทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานทางวิชาการของแต่ละคณะ
1.5 กรณีที่มีหลักสูตร/รำยวิชำเป็นจำนวนมำก
คณะกรรมการฯ จะแต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์หลักสูตร คราวละ
3-5 คน เพื่อนาเสนอรายงานผลการพิจารณาของคณะทางานฯ ในการ
ประชุมครั้งต่อไป (ในการประชุมของคณะทางานวิเคราะห์หลักสูตร จะเชิญ
ผู้แทนหลักสูตรและกรรมการจากหน่วยงานนั้นๆ เข้าร่วมพิจารณา)
1.6 คณะทำงำนวิเครำะห์หลักสูตร
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 17
มีนาคม 2557 ได้กาหนดให้ประธานคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นผู้พิจารณามอบหมายคณะอนุกรรมการพิจารณาและ
กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยฯ เป็นคณะทางานพิจารณาหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย
1) อนุกรรมการในกลุ่มสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อทาหน้าที่พิจารณา
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน
2) กรรมการการศึกษาซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะหรือวิทยาเขตต้น
สังกัดหลักสูตรที่เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ และ/หรือ ขอปรับปรุงหลักสูตรเดิม
จานวน 1 คน

3) อนุกรรมหรือเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอานวยการและประสาน งาน
ทั่วไป ทาหน้าที่เป็นเลขานุการในการพิจารณาหลักสูตร อย่างน้อย 1 คน
2. กำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรพิจำรณำหลักสูตร
การพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษาจะใช้เวลาไม่เกิน 45 วัน
ทาการนับตั้งแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการฯ (งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน)
ได้รับเรื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการ
การศึกษาพิจารณานาเข้าวาระการประชุม และระยะเวลาในการแก้ไขของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาแล้วไม่เกิน 90 วันทาการ (รายวิชา
แก้ไขภายใน 60 วัน) โดยนับตั้งแต่วันที่ประธานคณะกรรมการการศึกษาลง
นามแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการแก้ไขและนับรวมเวลาการแก้ไขทุกครั้ง
ต่อเนื่องกัน หากพ้นระยะ 90 วันที่กาหนดไว้ ถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์จะ
เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้หน่วยงานต้นสังกัดทบทวนการเสนอหลักสูตร
ตามขั้นตอนต่างๆ ใหม่ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามการเปลี่ยนแปลงที่ได้มี
ประกาศเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะให้เรียบร้อยก่อนเสนอมาอีกครั้ง
3. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยังหน่วยงำนต้นสังกัด
เลขานุการคณะกรรมการฯ จะดาเนินการสรุปมติที่ประชุมเสนอ
ประธานคณะกรรมการการศึกษาลงนามเพื่อแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดภายหลังที่
ได้มีการรับรองรายงานการประชุมแล้วภายใน 1-3 วัน
4. กำรกำหนดวำระกำรประชุม
หลักสูตร/รายวิชา และเรื่องที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมอบหมายให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะรวบรวม
นาเสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่อสั่งการและบรรจุไว้ในวาระการประชุม
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สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในกำรพิจำรณำและตรวจสอบมีดังนี้
1. คณะกรรมการการศึกษาต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับนโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ …
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550
- หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 และฉบับเพิ่มเติม
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นต้น (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา http://www.mua.go.th หรือ ฝ่ายบริการการศึกษา สานัก
ทะเบียนและประมวลผล http://eduserv.ku.ac.th)
2. ขั้นตอนการพิจารณา
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง แผนภูมิขั้นตอนการ
ดาเนินงาน โดยให้มีการพิจารณากลั่นกรองในระดับคณะ/วิทยาเขตก่อนเสนอ
มหาวิทยาลัย (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียน
และประมวลผล http://eduserv.ku.ac.th)
3. เอกสารประกอบการพิจารณา
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หลักสูตรใหม่

หลักสูตรปรับปรุง

1. แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรฯ
1. แบบ มคอ.2
2. แบบ มคอ.2
2. แบบรายงานฯ มคอ.01-06
3. แบบรายงานฯ มคอ.01-06
3. แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
4. แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่/
- ระดับปริญญาตรี: วช.มก. 1-1
ปรับปรุงรายวิชา
- ระดับบัณฑิตศึกษา: วช.มก. 2-1
- ระดับปริญญาตรี: ใหม่ (วช.มก. 1-1)
: ปรับปรุง (วช.มก. 1-2)
- ระดับบัณฑิตศึกษา : ใหม่ (วช.มก. 2-1)
: ปรับปรุง (วช.มก. 2-2)
4.1 แผนภูมอิ าจารย์ประจาหลักสูตร
5.1 แผนภูมอิ าจารย์ประจาหลักสูตร
(ระดับภาควิชา)
(ระดับภาควิชา)
4.2 บรรณานุกรมผลงานวิชาการของ 5.2 บรรณานุกรมผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
5.1 ตารางแสดงข้อมูลการเสนอขอ
6.1 ตารางเอกสารประกอบการ
อนุมัตหิ ลักสูตรใหม่เพื่อนาเสนอสภา
พิจารณาเสนอขออนุมัติหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ใหม่/หลักสูตรปรับปรุงเสนอต่อที่
5.2 ตารางเอกสารประกอบการ
ประชุมคณบดี/สภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่/ 6.2 แบบเสนอเรื่องที่บรรจุเข้าระเบียบ
หลักสูตรปรับปรุงเสนอต่อที่ประชุม
วาระการประชุมคณบดี
คณบดี/สภามหาวิทยาลัย
5.3 แบบเสนอเรื่องที่บรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมคณบดี
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หลักสูตรใหม่

หลักสูตรปรับปรุง

6. แผ่นบันทึกข้อมูลตามข้อ 1-5
7. รายงานวิจัยสถาบัน / มคอ.7
8. คาสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร

7. แผ่นบันทึกข้อมูลตามข้อ 1-6
8. รายงานวิจัยสถาบัน / มคอ.7
9. คาสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร

หมายเหตุ : การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ให้ใช้แบบ สมอ. 08
(เป็นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา
การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคาอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ)

3.1 บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ที่ชัดเจนและผ่านกระบวนการ
พิจารณาในระดับคณะ/วิทยาเขต โดยให้ระบุการประชุมครั้งที่และวันที่ ก่อน
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
3.2 การเสนอเอกสารหลักสูตร/รายวิชา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ให้
เป็นไปตามแบบฟอร์มและข้อกาหนดของกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ที่คณะกรรมการการศึกษากาหนด (สามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์กอง
บริการการศึกษา http://eduserv.ku.ac.th เรื่อง การเสนอเอกสารหลักสูตร
<<หลักสูตรใหม่>> <<หลักสูตรปรับปรุง>>)

3.3 รายงานการวิจัยสถาบัน จากมติที่ประชุมคณบดี ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 มีมติเห็นชอบแนวนโยบาย
การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยให้ทุกหลักสูตรที่มีรอบระยะเวลา
การปรับปรุงหลักสูตรให้ดาเนินการวิจัยสถาบันก่อนที่จะเสนอต่อมหาวิทยาลัย
โดยมีหัวข้อตามที่เกณฑ์มาตรฐานฯ กาหนด ซึ่งมีประเด็นอย่างน้อย 4
ประเด็น คือ
(1) การบริหารหลักสูตร โดยระบุแผนผังอาจารย์ประจาหลักสูตรทุก
หลักสูตรในแต่ละภาควิชา
(2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
(3) การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
(4) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
3.4 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
(มคอ.01-06) มีความครบถ้วนและมีข้อความตรงกับมคอ.2
3.5 ตารางแผนภูมิอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามแบบฟอร์ม) เพื่อ
ตรวจสอบความซ้าซ้อน
3.6 แบบเสนอบรรจุเรื่องเข้าที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตามแบบฟอร์ม) เพื่อแนบเสนอที่ประชุมคณบดี
ภายหลังผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
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แนวทำงกำรพิจำรณำหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
ขั้นตอนกำรพิจำรณำและตรวจสอบหลักสูตรใหม่/หลักสูตร
ปรับปรุง มีดังนี้
1. พิจารณาขั้นตอนการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง/ปิด
หลักสูตร (ปริญญาตรีผ่านคณะกรรมการวิชาการของคณะ คณะกรรมการ
ประจาคณะ
ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการการศึกษา มก.)
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาก่อนส่งฝ่ายบริการ
การศึกษาฯ เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
2. ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และแบบรายงาน
ข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (มคอ.01-06) ตำมฟอร์มที่
สกอ. กำหนด พิจารณารายละเอียดในหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวดที่ 1-8 โดย
เน้นพิจารณาในหมวดที่ 3

กรณีหลักสูตรปรับปรุงให้พิจำรณำแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
ตำมลำดับดังนี้
(1) วัน เดือน ปี ที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตร
(2) ปีการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ (ไม่ขออนุมัติย้อนหลัง)
(3) เหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตร
(4) สาระในการปรับปรุง ต้องระบุรายละเอียดสิ่งที่ปรับปรุงให้ชัดเจน
และต้องสอดคล้องโครงสร้างหลักสูตร (ด้านในเล่ม)
(5) โครงสร้างหลักสูตร (ด้านในเล่ม) ต้องสอดคล้องกับตาราง
เปรียบเทียบด้านหน้า
กรณีปรับปรุงเล็กน้อย ซึง่ ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร ให้ใช้
แบบฟอร์ม สมอ.08 (ดูหมายเหตุข้อ 5.3 เอกสารประกอบการพิจารณา)
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ขั้นตอน
1. ชื่อหลักสูตร
และชื่อปริญญา

2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
3. ปรัชญาและ
วัตถุประสงค์
4. กาหนดการ
เปิดสอน
5. คุณสมบัติของ
ผู้เข้าศึกษา
6. อาจารย์ผสู้ อน

แนวปฏิบัติ
- สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
กาหนดชื่อ
ปริญญา
- ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจหลักใน
การจัดการเรียนการสอน
- ต้องสอดคล้องกับหลักสูตร
- สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร ไม่ใช่
เหตุผลใน
การขอเปิดหลักสูตร
- หลังสภาฯอนุมัตไิ ม่น้อยกว่า 6
เดือน (หลักสูตรใหม่)
- ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติม
นอกเหนือจากข้อบังคับให้
พิจารณาความเป็นไปได้ของ
กลุ่มเป้าหมาย
- อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องเป็น
อาจารย์
ประจาหรืออาจารย์ที่มีสญ
ั ญาจ้าง
ไม่น้อยกว่า 9 เดือน (จานวนไม่
ควรเกินครึ่งหนึ่งของอาจารย์
ประจาหลักสูตร) และมีคณ
ุ วุฒิ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
- กรณีขอยืมตัวจากหน่วยงานอื่น
ต้องมีหนังสืออนุมัติจากต้นสังกัด
- ไม่ซ้าซ้อนกับหลักสูตรอื่นยกเว้น
10

แหล่งอ้ำงอิง
- ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
- พระราชกฤษฎีกาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
- พระราชกฤษฎีกาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คาแนะนาในการจัดทาหลักสูตร
ปรับปรุงระดับปริญญาตรี/ระดับ
บัณฑิตศึกษา และตัวอย่างการ
จัดทา มคอ. 2
- มติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่
1/2550 วันที่ 8 ม.ค. 2550

- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีหรือระดับ
บัณฑิตศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 2548

ขั้นตอน

6.1 คุณวุฒิ
6.2 ผลงานทาง
วิชาการ
6.3 ภาระงาน
สอน
7. จานวนนิสิต

แนวปฏิบัติ
สหวิทยาการ
- คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ผลงานทาง
วิชาการ (ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์) โดยมีบรรณานุกรม
แนบท้าย
- อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องมีคณ
ุ วุฒิตรงสาขาและมี
ผลงานวิชาการตรงสาขาของ
หลักสูตรที่ขออนุมัติ
- อาจารย์ประจา คือบุคลากร
ภายใน มก.
- อาจารย์พิเศษ คือ บุคลากร
ภายนอก และอาจารย์ที่
เกษียณอายุราชการแล้วยกเว้น
อาจารย์ที่ภาควิชาจ้างเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ปริญญาเกียรตินยิ ม ให้ระบุไว้
หลังสาขา และไม่ระบุสถาบันและ
ปีที่จบ
- ระบุเฉพาะชื่อผลงาน, ปี
รายละเอียดให้จัดทาบรรณานุกรม
แนบท้าย (ไม่ควรเกิน 5 ปี
ย้อนหลัง)
- ช่องปัจจุบันระบุเฉพาะวิชาตาม
ระดับของปริญญาที่เสนอ

แหล่งอ้ำงอิง

8. โครงสร้าง
หลักสูตร
- จานวนหน่วย
กิตรวม

- วิชาศึกษาทั่วไป
(เฉพาะปริญญา
ตรี)
- วิชาเฉพาะ
- คาแนะนาในการจัดทาหลักสูตร
ปรับปรุงระดับปริญญาตรี/ระดับ
บัณฑิตศึกษา และตัวอย่างการ
จัดทา มคอ. 2

- ระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับ - การประกันคุณภาพการศึกษา
FTES
- ระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องกับ
จานวนอาจารย์ที่ปรึกษา
11

ขั้นตอน

- วิชารอง
(เฉพาะ
บัณฑิตศึกษา)
- วิชาเลือกเสรี
(เฉพาะปริญญา
ตรี)
- วิชาสหกิจศึกษา
(เฉพาะปริญญา
ตรี)

แนวปฏิบัติ
วิทยานิพนธ์กับการค้นคว้าอิสระ

แหล่งอ้ำงอิง

- ปริญญาตรี (4 ปี) 120-135
หน่วยกิต
- ปริญญาโท 36 หน่วยกิต (แผน
ก ต้องมีจานวนหน่วยกิตรวม
เท่ากับแผน ข)
- ปริญญาเอก 48-72 หน่วยกิต
(จานวนหน่วยกิตรวมทุกแบบ
เท่ากัน)

- มติที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2541 วันที่ 25 พ.ค.
2541
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

- ไม่เป็นวิชาในหลักสูตรนั้น
- ไม่ให้มีวิชาที่เป็นพื้นฐานของ
สาขาวิชาในหลักสูตร
- วิชาแกน ควรเป็นแกนของคณะ
หรือของภาควิชา (หากภาควิชามี
หลายสาขา)
- ระดับบัณฑิตศึกษาควรเป็นวิชา
ระดับ 500

- แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2548
- คู่มือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

- นิสิตมีสิทธิ์เลือกเรียนได้ตามความ
สนใจไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- ควรจัดไว้ในหลักสูตรโดยให้เป็น
วิชาเฉพาะเลือก กรณีหลักสูตรมี
ความพร้อมตามนโยบายของ
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- คาแนะนาการเขียนคาอธิบาย
รายวิชากลุ่มวิชาxxxx9x

ขั้นตอน

แนวปฏิบัติ
มหาวิทยาลัย
- วิชาฝึกงาน/การ - กรณีที่จัดเป็นวิชาลงทะเบียนมี
ฝึกงาน
หน่วยกิตควรเป็นวิชาที่มีเลข
ตัวกลางของสามตัวท้ายเป็นเลข 9
- ตัวอย่าง
- กรณีมีวิชาสหกิจศึกษาให้จัดทา
แผนการศึกษา
แผนการเรียนเพิม่ แยกจาก
แผนการเรียนปกติ
- คาอธิบาย
- ให้ระบุทุกวิชาที่ปรากฏในหมวด
รายวิชา
วิชาเฉพาะ
- เนื้อหาต้องสอดคล้องกับชื่อวิชา
- ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้อง
สอดคล้องกัน
- ไม่นาชื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของ
คาอธิบายรายวิชา
- วิชาที่นามาจากสาขาอื่นรวมถึง
วิชาพื้นฐานให้ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงจากต้นสังกัด

แหล่งอ้ำงอิง

หัวข้อ
สังกัด
- ศัพท์ราชบัณฑิตยสถานฉบับ
ปัจจุบัน

- หน่วยงานต้นสังกัดของวิชาที่
นามาบรรจุในหลักสูตร

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาให้ความเห็นชอบการเสนอขอ
เปิดหลักสูตรใหม่/ขอปรับปรุงหลักสูตร/ปิดหลักสูตร ผู้รับผิดชอบแก้ไขถูกต้อง
ครบถ้วน และจัดทาแบบฟอร์มเสนอบรรจุเข้าวาระการประชุมคณบดี
เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาโดยบุคลากรงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอนตรวจสอบ เสนอผ่านประธานคณะกรรมการการศึกษา
ไปยังหัวหน้าฝ่ายฯ และผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผลเพื่อเสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชการ เพื่อนาเสนอที่ประชุมคณบดีก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนกำรพิจำรณำรำยวิชำใหม่/ปรับปรุงและกำรตรวจสอบ
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่/ปรับปรุงรายวิชาให้ใช้แบบฟอร์ม วชมก แบบ 1 และ แบบ 2 (ปริญญาตรี) (บัณฑิตศึกษา) และสอดคล้องกับแบบ
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มคอ. 3 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ดังมีประเด็นการพิจารณา
ต่อไปนี้

1. รหัสวิชำ

แนวปฏิบัติ
- ระบุชื่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบการ
เรียนการสอนให้ถูกต้องตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณารหัสวิชาให้ตรงกับสังกัด
สาขาวิชา ชั้นปี กลุ่มวิชา โดยมีความ
หมายเลขรหัสวิชา ดังนี้
- ตัวเลขหลักที่ (1)-(2) หมำยถึง
วิทยำเขต ดังนี้
01 วิทยาเขตบางเขน
02 วิทยาเขตกาแพงแสน
03 วิทยาเขตศรีราชา
04 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร
- ตัวเลขหลักที่ (3)-(5) หมำยถึง
คณะ/สำขำวิชำ ดังนี้
วิทยำเขตบำงเขน
001-049 คณะเกษตร
050-099 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
100-125 คณะเศรษฐศาสตร์
126-149 คณะบริหารธุรกิจ
150-199 คณะศึกษาศาสตร์
200-239 คณะวิศวกรรมศาสตร์
240-249 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
250-299 คณะประมง
300-349 คณะวนศาสตร์
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แหล่งอ้ำงอิง

- มติที่ประชุมคณบดีครั้งที่
13/2545 เมื่อวันที่ 13
พ.ค. 2545
- วิทยาเขตอื่นให้กาหนด
โครงสร้างรหัสวิชาตาม
ความเหมาะสมของแต่ละ
วิทยาเขต

หัวข้อ

แนวปฏิบัติ
แหล่งอ้ำงอิง
350-399 คณะมนุษยศาสตร์
400-449 คณะวิทยาศาสตร์
450-499 คณะสังคมศาสตร์
500-549 คณะสัตวแพทยศาสตร์
ยกเว้น 520, 601
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
550-589 บัณฑิตวิทยาลัย (สห
วิทยาการ)
590-599 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
999 วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
- ตัวเลขหลักที่ (6) หมำยถึง ชั้นปี
ดังนี้
0 ปริญญาตรีทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2-3-4
(ตามหมายเลข)
5 ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5
(เฉพาะ สพ, สถ)
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือ
ระดับปริญญาโท
6 ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 (เฉพาะ
สพ) หรือระดับปริญญาเอก
- ตัวเลขหลักที่ (7) หมำยถึง กลุ่ม (สาหรับระบุกลุ่มวิชาย่อย
วิชำ
ตามทีแ่ ต่ละหลักสูตร
กาหนด)
- ตัวเลขหลักที่ (8) หมำยถึง
(สาหรับระบุลาดับที่ของ
ลำดับ
รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
ย่อยนั้นๆ โดยเริม่ จากเลข
1-9
เลข 0 สาหรับวิชาที่เปิด
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หัวข้อ

แนวปฏิบัติ

จำนวนหน่วย
กิต

- พิจารณาความสอดคล้องของ
จานวนหน่วยกิตกับจานวนชั่วโมง
บรรยายและปฏิบัติการ
- การกาหนดหน่วยกิตกลุ่มวิชา
xxxx9x วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาและวิชาสหกิจศึกษา

ชื่อวิชำ

- พิจารณาความซ้าซ้อนกับวิชาอื่นๆ
ในหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พิจาณาความกระชับและความ
ชัดเจน
- พิจารณาความสอดคล้องและ
ถูกต้องของชื่อวิชาภาษาไทยกับชื่อ
วิชาภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาตาม
ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
ฉบับปัจจุบันเป็นหลัก
- พิจารณาความสอดคล้องของชื่อ
วิชากับคาอธิบายรายวิชา
- ระบุเฉพาะเครื่องหมาย “” ใน
หมวดวิชาที่ถูกต้อง

2. หมวดวิชำ
ที่ขอเปิด/
ปรับปรุงวิชำ

3. วิชำที่ต้อง - พิจารณาความจาเป็น ความ
เรียนมำก่อน เหมาะสม และความเกี่ยวพันกับวิชา
4. วิชำที่ต้อง ต่อเนื่อง
เรียนพร้อมกัน
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แหล่งอ้ำงอิง
สนองตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ)
- ภาคผนวก 6 คาแนะนา
การเขียนชื่อวิชา
และคาอธิบายรายวิชา กลุ่ม
วิชา xxxx9x

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2548

หัวข้อ
แนวปฏิบัติ
5. วันที่จัดทำ ให้แก้ไขวันที่เป็นปัจจุบันทุกครั้งทีม่ ี
รำยวิชำ
การแก้ไข
6.
วัตถุประสงค์
ในกำรขอ
เปิด/ปรับปรุง
วิชำ
7. คำอธิบำย
รำยวิชำ

- ระบุเหตุผลเชิงวิชาการที่ชัดเจน

1) มีความสอดคล้องกับชื่อวิชา โดย
ระบุเฉพาะเนื้อหาหลักในการเรียน
การสอนที่กระชับ ชัดเจน และมี
ความยาวรวมทั้งหมดเหมาะสม
2) คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษมีความสอดคล้องกัน
โดยพิจารณาความถูกต้องจากศัพท์
บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานฉบับ
ปัจจุบันเป็นหลัก หรือตรวจสอบ
คาศัพท์ตามพจนานุกรมฉบับ
มาตรฐานทีเ่ ป็นที่นิยมของสาขาวิชา
การนั้น
3) ให้ตรวจสอบกับสมาคมวิชาชีพ
กรณีต้องผ่านการรับรองหลักสูตรจาก
สมาคมวิชาชีพ
4) พิมพ์คาเต็มโดยไม่ต้องวงเล็บตัว
ย่อ ในกรณีที่ต้องพิมพ์ซ้าหลายครัง้
อนุโลมให้พิมพ์คาเต็มในครั้งแรก คาที่
อ้างถึงในครั้งถัดไปใช้ตัวย่อ
5) คาอธิบายรายวิชากลุ่มวิชา
xxxx9x วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา และวิชาสหกิจศึกษา
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แหล่งอ้ำงอิง
- คาแนะนาในการจัดทา
หลักสูตรปรับปรุงระดับ
ปริญญาตรี/ระดับ
บัณฑิตศึกษา และตัวอย่าง
การจัดทา มคอ. 2

- หลักเกณฑ์การถอด
อักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
แบบถ่ายของ
ราชบัณฑิตยสถาน
- หลักเกณฑ์การทับศัพท์
คัดจากราชบัณฑิตยสถาน
- หลักเกณฑ์การเว้นวรรค
หลักเกณฑ์การเขียนคาย่อ
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
- คาแนะนาการเขียน
คาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชา
xxxx9x

หัวข้อ

แนวปฏิบัติ
แหล่งอ้ำงอิง
- พิจารณาการพิมพ์
1) ใช้ภาษาไทยล้วน ไม่มเี ครื่องหมาย
วรรคตอน
2) ไม่ควรใช้คาว่า “ศึกษา เช่น ได้แก่
ตัวอย่าง แต่รวมทั้ง ต่างๆ เป็นต้น”
- พิจารณาภาษาอังกฤษ
- หลักเกณฑ์การใช้
1) ไวยากรณ์ถูกต้อง
เครือ่ งหมายวรรคตอนและ
2) รูปแบบการใช้เครื่องหมายวรรค การใช้เครื่องหมายอื่นๆ
ตอน การเว้นวรรคและการใช้ตัวพิมพ์
เล็ก/ตัวพิมพ์ใหญ่ที่สม่าเสมอและ
ถูกต้องตามหลักการพิมพ์
2.1) การเว้นวรรคหลังเครื่องหมาย
... เว้น 2 เคาะ อักษรตัวแรกของ
ข้อความถัดไปใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
2.2) การเว้นวรรคกรณีที่ให้
ความสาคัญแต่ละข้อความเท่ากันหลัง
เครื่องหมาย, เว้น 1 เคาะ อักษรตัว
แรกของข้อความถัดไปใช้ตัวพิมพ์เล็ก
2.3) การเว้นวรรคกรณีข้อความ
ถัดไปขยายข้อความก่อนหน้าหลัง
เครื่องหมาย “;” เว้น 1 เคาะ อักษร
ตัวแรกของข้อความถัดไปใช้ตัวพิมพ์
เล็ก
2.4) วลีที่ต้องขึ้นต้นประโยคใหม่
ทุกครั้ง คือ “Field trip required.”
และ “Case study.”
3) ไม่ควรใช้คาว่า “The, Study,
Introduction”
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เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาให้ความเห็นชอบการเสนอขอเปิด
รายวิชาใหม่/ปรับปรุงรายวิชา ผู้รับผิดชอบแก้ไขถูกต้องครบถ้วน และจัดทา
แบบฟอร์มเสนอบรรจุเข้าวาระการประชุมคณบดีเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการการศึกษาโดยบุคลากรงานพัฒนาหลักสูตรและการสอนตรวจสอบ
เสนอผ่านประธานคณะกรรมการการศึกษาไปยังหัวหน้าฝ่ายฯ และผู้อานวยการ
สานักทะเบียนและประมวลผลเพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อนาเสนอที่
ประชุมคณบดีก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
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รำยนำมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ที่ปรึกษา :

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นางสมถวิล ธนะโสภณ
นางนาตยา ปิลันธนานนท์
1. นายวิเชียร
กิจปรีชาวนิช
2. ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
3. นางลิลลี่
กาวีต๊ะ
4. นางอภิลักษณ์
ธรรมทวีธิกุล
5. นายประสงค์
ตันพิชัย
6. นายอนามัย
ดาเนตร
7. นางภัทรวดี
สุ่มทอง นาคมี
8. นายอภิชาต
แจ้งบารุง
9. นายสุดสายสิน
แก้วเรือง
10. นางชัชรี
แก้วสุรลิขติ
11. นางหฤทัย
นาประเสริฐชัย
12.นางสาวสร้อยสุดา ณ ระนอง
13.นายดอกรัก
มารอด
14. นางนวลวรรณ
สุนทรภิษัช
15.นายมณฑล
ฐานุตตมวงศ์
16. นางสาวกรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
17.นางชลลดา
หลวงพิทักษ์
18. นางสาวภัทรนันท์ ทักขนนท์
19. นางสาวทิพทินนา สมุทรานนท์
20. นางสาวปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์
21.นางพัฒนา
อนุรักษ์พงศธร
22.นางสาวอนามิกา กาญจนบรรเทิง
23. นางสุนทรี
สุวรรณสิชณน์
24.นางเพ็ญแข
วันไชยธนวงศ์
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

25.
26.
27.
28.
29.

ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
นางวราภรณ์
สมบูรณ์กลุ
นางมันตา
พันธ์จิตต์
นางสาวพินทุ์สุดา ดีช่วย

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ :
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02 118 0141 โทรสาร 02 118 0143
โทรศัพท์ภายใน (61) 8221 - 5
Email address : psd.esd@ku.ac.th
http://eduserv.ku.ac.th

คณะผู้จัดทำ
นางสาวลิลา
นางวราภรณ์
นางมันตา
นางสาวณัฐนัน
นางสาวพินทุ์สุดา
นางสาวธิดา

วุฒิวาณิชยกุล
สมบูรณ์กลุ
พันธ์จิตต์
บดีกุล
ดีช่วย
จันทาพูน

พิมพ์ครั้งที่ : 1 (สิงหาคม 2549) จำนวน 215 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ : 2 (ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2557) จำนวน 100 เล่ม
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