คูมือการปฏิบัติงานในการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชา
ของคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฉบับ พ.ศ. 2549
หลักการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยและมีคุณภาพ จึงไดกําหนดหลักการปฏิบัติงานไว ดังนี้
1. การประชุม
1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา กําหนดใหมีการประชุมพิจารณาหลักสูตร/รายวิชาและ
แนวนโยบายที่เกี่ยวของเปนประจําตอเนื่องตลอดทั้งป เดือนละ 3-4 ครั้ง (ทุกวันพฤหัสบดี ระหวางเวลา
09.00-12.00 น.) ขึ้นอยูกับจํานวนหลักสูตร/รายวิชาที่จะเขาประชุม ที่ผานมา คณะกรรมการการศึกษา
จะงดการประชุมดวยสาเหตุ ตอไปนี้
- วันหยุดนักขัตฤกษ
- วันสอบ/วันสงคะแนน
- การกําหนดกิจกรรมอื่นของคณะกรรมการการศึกษาโดยใชเวลาเดียวกัน
1.2 กําหนดใหกรรมการซึ่งเปนผูแทนของหลักสูตรซึ่งบรรจุไวในวาระการประชุมตองอยูรวมใน
การประชุม มิฉะนั้นจะไมพิจารณาหลักสูตรนั้นๆ
1.3 คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไมไดกําหนดใหผูแทนหลักสูตรเขา
รวมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา ยกเวนจะมีมติจากที่ประชุมใหเชิญมาเขารวมประชุม
1.4 เมื่อกรรมการขาดประชุมติดตอกันเกิน 3 เดือน ประธานคณะกรรมการฯ จะมีหนังสือแจง
ไปยังตนสังกัดเพื่อพิจารณา กรณีกรรมการไมสามารถเขาประชุมไดเองใหมอบหมายผูแทนได
1.5 กรณีที่มีหลักสูตรเปนจํานวนมาก คณะกรรมการฯ จะแตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหหลัก
สูตร คราวละ 3-5 คน เพื่อนําเสนอรายงานผลการพิจารณาของคณะทํางานฯ ในการประชุมครั้งตอไป
(ในการประชุมของคณะทํางานวิเคราะหหลักสูตร จะเชิญผูแทนหลักสูตรและกรรมการจากหนวยงาน
นั้นๆ เขารวมพิจารณา)

2. กําหนดระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาหลักสูตร
ไมเกิน 45 วันทําการนับตั้งแตวันที่กองบริการการศึกษาไดรับเรื่องเพื่อเสนอประธานคณะ
กรรมการการศึกษา และระยะเวลาในการแกไขของผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรับการพิจารณาแลวไม
เกิน 90 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ประธานคณะกรรมการการศึกษาลงนามแจงหนวยงานตนสังกัด
ดําเนินการแกไข หากพนระยะ 90 วันที่กําหนดไว ใหหนวยงานตนสังกัดทบทวนการเสนอหลักสูตร
ตามขั้นตอนตางๆ ใหม
3. การแจงผลการพิจารณาไปยังหนวยงานตนสังกัด
เลขานุการคณะกรรมการฯ จะดําเนินการเสนอประธานคณะกรรมการการศึกษาลงนามเพื่อแจง
หนวยงานตนสังกัดภายหลังที่ไดมีการรับรองรายงานการประชุมแลวภายใน 1-3 วัน
4. การกําหนดวาระการประชุม
เลขานุการคณะกรรมการฯ จะนําเสนอหลักสูตร/รายวิชา และเรื่องที่รองอธิการบดีฝายวิชาการ
มอบหมายใหคณะกรรมการฯ พิจารณาไปยังประธานคณะกรรมการฯ สั่งการและบรรจุไวในวาระการ
ประชุม

สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการพิจารณาและตรวจสอบมีดังนี้
1. การพิจารณาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและคูมือการ
เสนอหลักสูตรฯ
2. รายงานการวิจัยสถาบัน จากที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2548 มีมติเห็นชอบแนวนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยใหทุกหลักสูตรที่มีรอบระยะเวลา
การปรับปรุงหลักสูตรใหดําเนินการวิจัยสถาบันกอนที่จะเสนอตอมหาวิทยาลัย โดยมีหัวขอตามที่
เกณฑมาตรฐานฯ กําหนด ซึ่งมีประเด็นอยางนอย 4 ประเด็น คือ
(1) การบริหารหลักสูตร โดยระบุแผนผังอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรในแตละ
ภาควิชา
(2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
(3) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต

(4) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (สมอ.01-08)
4. ตารางแผนภูมิอาจารยประจําหลักสูตร

หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง มีขั้นตอนดังนี้
1. พิจารณาขั้นตอนการเสนอขอเปด/ปรับปรุง (ปริญญาตรีผานคณะกรรมการวิชาการของคณะ
คณะกรรมการประจําคณะ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการการ
ศึกษา มก.) ระดับบัณฑิตศึกษาใหเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณากอนเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. ตรวจสอบขั้นตอนการเสนอหลักสูตร (ตามฟอรม 18 ขอ)
(1) ชื่อหลักสูตร
(2) ชื่อปริญญา
(3) หนวยงานที่รับผิดชอบ
(4) ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรตองให
สอดคลองกับชื่อของหลักสูตร
(5) กําหนดการเปดสอน
(6) คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
(7) วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
(8) ระบบการศึกษา
(9) ระยะเวลาการศึกษา
(10) การลงทะเบียนเรียน
(11) การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
(12) อาจารยผูสอน
(13) จํานวนนิสิต
(14) สถานที่และอุปกรณการสอน
(15) หองสมุด
(16) งบประมาณ

(17) โครงสรางหลักสูตร
(18) การประกันคุณภาพของหลักสูตร
(19) การพัฒนาหลักสูตร
(20) แนวปฏิบัติ (ถามี)

หลักสูตรปรับปรุงใหพิจารณาแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ตามลําดับดังนี้
1. วัน เดือน ป ที่ไดรับการอนุมัติหลักสูตร
2. ปการศึกษาที่มีผลบังคับใช (ไมขออนุมัติยอนหลัง)
3. เหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตร
4. สาระในการปรับปรุง ตองระบุรายละเอียด
สิ่งที่ปรับปรุงใหชัดเจน
5. โครงสรางหลักสูตร (ดานในเลม) ตองสอดคลอง
กับตารางเปรียบเทียบดานหนา
เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาใหความเห็นชอบการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม/ขอปรับ
ปรุงหลักสูตรแลว จะเสนอรองอธิการบดีฝายวิชการเพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีกอนเขาสภา
มหาวิทยาลัย

แนวทางการพิจารณาหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง
ขั้นตอน
1. ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค
4. กําหนดการเปดสอน
5. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
6. อาจารยผูสอน

6.1 คุณวุฒิ
6.2 ผลงานทางวิชาการ
6.3 ภาระงานสอน
7. จํานวนนิสิต
8. โครงสรางหลักสูตร
8.1 จํานวนหนวยกิตรวม

แนวปฏิบัติ
- สอดคลองกับหลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญา
- ตองสอดคลองกับหลักสูตร
- สอดคลองกับชื่อหลักสูตร ไมใชเหตุผลใน
การขอเปดหลักสูตร
- หลังสภาฯอนุมัติ
- ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติมจากขอบังคับ
- อาจารยประจําหลักสูตร ตองเปนอาจารย
ประจําหรืออาจารยที่มีสัญญาจางไมนอยกวา 9
เดือน และมีคุณวุฒิสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด
สอน
- กรณีขอยืมตัวจากหนวยงานอื่นตองมีหนังสือ
อนุมัติจากตนสังกัด
- อาจารยสนับสนุน คือบุคลากรภายใน มก.
- อาจารยพิเศษ คือ บุคลากรภายนอก และ
อาจารยที่เกษียณอายุราชการแลวยกเวน
อาจารยที่ภาควิชาจางเปนผูทรงคุณวุฒิ
- ปริญญาเกียรตินิยม ใหระบุไวหลังสาขา และ
ไมระบุสถาบันและปที่จบ
- ระบุเฉพาะชื่อผลงาน
- ชองปจจุบันระบุเฉพาะวิชาตามระดับของ
ปริญญาที่เสนอ
- ระดับบัณฑิตศึกษา สอดคลองกับจํานวน
อาจารย

แหลงอางอิง
- ภาคผนวก 2 หนา 121

- ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป
120-135 หนวยกิต
- ปริญญาโท 36 หนวยกิต แผน ข ตองมี
จํานวนหนวยกิตรวมเทากับแผน ก

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

- คูมือการเสนอหลักสูตรฯ หนา 10

- เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีหรือระดับณฑิตศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 2548

- คูมือการเสนอหลักสูตรฯ หนา 50
- คูมือการเสนอหลักสูตรฯ หนา 25
- เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา

ขั้นตอน
8.1 จํานวนหนวยกิตรวม (ตอ)
8.2 โครงสราง
- วิชาศึกษาทั่วไป
(เฉพาะปริญญาตรี)
- วิชาเฉพาะ
- วิชารอง
(เฉพาะบัณฑิตศึกษา)
- วิชาเลือกเสรี
- วิชาสหกิจศึกษา
(เฉพาะปริญญาตรี)
- วิชาฝกงาน/การฝกงาน

- ตัวอยางแผนการศึกษา
- คําอธิบายรายวิชา
- แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติ
- ปริญญาเอก 48-72 หนวยกิต

แหลงอางอิง

- ไมใหมีวิชาที่เปนพื้นฐานของสาขาวิชาในหลัก - คูมือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
สูตร
- กรณีจัดวิชาแกน ควรเปนแกนของคณะหรือ
ของภาควิชา(หากภาควิชามีหลายสาขา)
- ระดับบัณฑิตศึกษาควรเปนวิชาระดับ 500
- นิสิตมีสิทธิ์เลือกเรียนไดตามความสนใจไม
นอยกวา 6 หนวยกิต
- ควรจัดไวในหลักสูตรโดยใหเปนวิชาเฉพาะ
เลือก กรณีหลักสูตรมีความพรอมตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
- กรณีที่จัดเปนวิชาลงทะเบียนมีหนวยกิต
ควรเปนวิชาที่มีเลขตัวกลางของสามตัวทาย
เปนเลข 9
- กรณีมีวิชาสหกิจศึกษาใหระบุแผนการเรียน
แยกจากแผนการเรียนปกติ
- สอดคลองกับชื่อวิชาและเคาโครงรายวิชา
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตองสอดคลองกัน)
- ระดับบัณฑิตศึกษาใหระบุเฉพาะสวนที่เพิ่ม
เติมจากขอบังคับฯ และเกณฑมาตรฐานฯ

- ภาคผนวก 6 คําแนะนําการเขียนชื่อ
วิชาและคําอธิบายรายวิชากลุมวิชา
xxxx9x

- ศัพทราชบัณฑิตยสถานฉบับ
ปจจุบัน
- ขอบังคับวาดวยการ
ศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิต
วิทยาลัย มก.

รายวิชาใหม/รายวิชาปรับปรุง
แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม/ปรับปรุงรายวิชาควรถูกตองตามตัวอยางในหนังสือคูมือการ
เสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ดังมีประเด็นการพิจารณาตอไปนี้
1. รหัสวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. ชื่อวิชา
4. วิชาพื้นฐาน
5. สังกัด
6. เหตุผลในการขอเปด/ปรับปรุงวิชา
7. หมวดวิชาที่ขอเปด/ปรับปรุงวิชา
8. คําอธิบายรายวิชา
9. เคาโครงรายวิชา
เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาใหความเห็นชอบการเสนอขอเปดรายวิชาใหม/ปรับปรุง
รายวิชาแลว จะเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาตอไป

แนวทางการพิจารณาการเสนอขอเปด/ปรับปรุงรายวิชา
หัวขอ
1. รหัสวิชา

แนวปฏิบัติ
แหลงอางอิง
พิจารณารหัสวิชาใหตรงกับสังกัด สาขาวิชา ชั้นป กลุม
วิชา โดยมีความหมายเลขรหัสวิชา ดังนี้
- ตัวเลขหลักที่ (1)-(2) หมายถึง วิทยาเขต ดังนี้
มติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อ
01 วิทยาเขตบางเขน
วันที่ 13 พ.ค. 2545 (ใหใชเมื่อมีความ
02 วิทยาเขตกําแพงแสน
พรอม)
03 วิทยาเขตศรีราชา
04 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
05 วิทยาเขตลพบุรี
06 วิทยาเขตสุพรรณบุรี
07 วิทยาเขตกระบี่
- ตัวเลขหลักที่ (3)-(5) หมายถึง คณะ/สาขาวิชา ดังนี้ ตารางเรียนมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
001-025 คณะเกษตร
026-049 คณะเกษตร กําแพงแสน
050-099 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
100-125 คณะเศรษฐศาสตร
126-149 คณะบริหารธุรกิจ
150-182 และ
184-189 คณะศึกษาศาสตร
183
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
190-199 คณะศึกษาศาสตร
กําแพงแสน
200-239 คณะวิศวกรรมศาสตร
240-249 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
250-299 คณะประมง
300-349 คณะวนศาสตร
350-399 คณะมนุษยศาสตร
400-449 คณะวิทยาศาสตร

หัวขอ
1. รหัสวิชา (ตอ)

แนวปฏิบัติ
แหลงอางอิง
- ตัวเลขหลักที่ (3)-(5) หมายถึง คณะ/สาขาวิชา ดังนี้ ตารางเรียน ม. เกษตรศาสตร
(ตอ)
450-499 คณะสังคมศาสตร
500-519 และ
521-549 คณะสัตวแพทยศาสตร
520
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
550-579 บัณฑิตวิทยาลัย (สหวิทยาการ)
580-589 กลุมความปลอดภัยอาหาร
590-599 วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
601-650 วิทยาเขตกระบี่
651-700 วิทยาเขตลพบุรี
701-750 วิทยาเขตกําแพงแสน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
751-800 วิทยาเขตศรีราชา
801-850 วิทยาเขตสกลนคร
901-950 วิทยาเขตสุพรรณบุรี
951-969 สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ
999
วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- ตัวเลขหลักที่ (6) หมายถึง ชั้นป ดังนี้
0 ปริญญาตรีทุกชั้นป
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1-2-3-4 (ตามหมายเลข)
5 ปริญญาตรี ชั้นปที่ 5
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
หรือระดับปริญญาโท
6 ปริญญาตรี ชั้นปที่ 6 หรือระดับปริญญาเอก
- ตัวเลขหลักที่ (7) หมายถึง กลุมวิชา
สําหรับระบุกลุมวิชายอยตามที่แตละหลักสูตร
กําหนด
- ตัวเลขหลักที่ (8) หมายถึง ลําดับ
สําหรับระบุลําดับที่ของรายวิชาในแตละ
กลุมวิชายอยนั้นๆ โดยเริ่มจากเลข 1

หัวขอ
2. จํานวนหนวยกิต

3. ชื่อวิชา

4. วิชาพื้นฐาน
5. สังกัด

แนวปฏิบัติ
- พิจารณาความสอดคลองของจํานวนหนวยกิตกับ
จํานวนชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ
- การกําหนดหนวยกิตกลุมวิชา xxxx9x วิชาเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษาและวิชาสหกิจศึกษา
- พิจารณาความซ้ําซอนกับวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
- พิจาณาความกระชับและความชัดเจน
- พิจารณาความสอดคลองและถูกตองของชื่อวิชา
ภาษาไทยกับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาตาม
ศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานฉบับปจจุบันเปน
หลัก
- พิจารณาความสอดคลองของชื่อวิชากับคําอธิบาย
รายวิชา
- พิจารณาความจําเปน ความเหมาะสม และความ
เกี่ยวพันกับวิชาตอเนื่อง
- ระบุสังกัดที่รับผิดชอบการเรียนการสอนครบถวน
และถูกตอง
- ระบุเหตุผลเชิงวิชาการที่ชัดเจน

แหลงอางอิง

- ภาคผนวก 6 คําแนะนําการเขียนชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา กลุมวิชา xxxx9x
- คูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548

คูมือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาฯ
6. เหตุผลในการขอ
เปด/ปรับปรุงวิชา
7. หมวดวิชาที่ขอเปด/ - ระบุเฉพาะเครื่องหมาย “!” ในหมวดวิชาที่ถูกตอง คูม ือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาฯ
ปรับปรุงวิชา
8. คําอธิบายรายวิชา - พิจารณาวิธีการเขียน
1) มีความสอดคลองกับชื่อวิชา โดยระบุเฉพาะเนื้อ
หาหลักในการเรียนการสอนที่กระชับ ชัดเจน และมี
ความยาวรวมทั้งหมดเหมาะสม
2) คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี
ความสอดคลองกัน โดยพิจารณาความถูกตองจาก
ศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานฉบับปจจุบันเปน
หลัก หรือตรวจสอบคําศัพทตามพจนานุกรมฉบับ
มาตรฐานที่เปนที่นิยมของสาขาวิชาการนั้น

หัวขอ
8. คําอธิบายรายวิชา
(ตอ)

แนวปฏิบัติ
- พิจารณาวิธีการเขียน (ตอ)
3) พิมพคําเต็มโดยไมตองวงเล็บตัวยอ ในกรณีที่
ตองพิมพซ้ําหลายครั้งอนุโลมใหพิมพคําเต็มในครั้ง
แรก คําที่อางถึงในครั้งถัดไปใชตัวยอ
4) คําอธิบายรายวิชากลุมวิชา xxxx9x วิชาเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษา และวิชาสหกิจศึกษา
- พิจารณาภาษาไทย
1) ใชภาษาไทยลวน ไมมีเครื่องหมายวรรคตอน
2) กรณีการเขียนทับศัพทใหตรวจสอบตามเกณฑ
การเขียนทับศัพทของราชบัณฑิตยสถานเปนหลัก
3) ไมควรใชคําวา “ศึกษา เชน ไดแก ตัวอยาง แต
รวมทั้ง ตางๆ เปนตน”
- พิจารณาภาษาอังกฤษ
1) ไวยากรณถูกตอง
2) รูปแบบการใชเครื่องหมายวรรคตอน การเวน
วรรคและการใชตัวพิมพเล็ก/ตัวพิมพใหญ ที่
สม่ําเสมอและถูกตองตามหลักการพิมพ
2.1) การเวนวรรคหลังเครื่องหมาย “.” เวน 2
เคาะ อักษรตัวแรกของขอความถัดไปใชตัวพิมพใหญ
2.2) การเวนวรรคกรณีที่ใหความสําคัญแตละขอ
ความเทากัน หลังเครื่องหมาย “,” เวน 1 เคาะ อักษร
ตัวแรกของขอความถัดไปใชตัวพิมพเล็ก
2.3) การเวนวรรคกรณีขอความถัดไปขยายขอ
ความกอนหนา หลังเครื่องหมาย “;” เวน 1 เคาะ
อักษรตัวแรกของขอความถัดไปใชตัวพิมพเล็ก
2.4) วลีที่ตองขึ้นตนประโยคใหมทุกครั้ง คือ
“Field trip required.” และ “Case study.”
3) ไมควรใชคําวา “The, Study, Introduction”

แหลงอางอิง

ภาคผนวก 6 คําแนะนําการเขียนชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา กลุมวิชา xxxx9x
ภาคผนวก 9 หลักเกณฑการถอดอักษร
ไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียงคัดจาก
ราชบัณฑิตยสถานประกาศ ณ วันที่ 11
มกราคม 2542 และ ภาคผนวก 10 หลัก
เกณฑการทับศัพท คัดจากราช
บัณฑิตยสถาน

- หลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอน
และการใชเครื่องหมายอื่นๆ
- หลักเกณฑการเวนวรรค หลักเกณฑการ
เขียนคํายอ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
- แผนแบบการพิมพ ในเว็บไซตของ
บัณฑิตวิทยาลัย

หัวขอ
9. เคาโครงรายวิชา

แนวปฏิบัติ
- พิจารณาการระบุจํานวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการให
ครบถวนตามจํานวนหนวยกิต
- ในกรณีที่หัวขอใดมีการสอนมากกวา 6 ชั่วโมง ให
เพิ่มเติมหัวขอยอยโดยไมตองแสดงจํานวนชั่วโมง
- ใชเฉพาะภาษาใดภาษาหนึ่ง
- พิจารณาความสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
- ระบุวันเดือนปที่พิมพแกไขครั้งสุดทาย

แหลงอางอิง
- ภาคผนวก 1 เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 เรื่อง การคิดหนวยกิต
- คําแนะนําการจัดทํา
แบบเสนอขอเปด/ปรับปรุงรายวิชาในคูมือ
การเสนอหลักสูตร/รายวิชาฯ

ตองการขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ :
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โทรศัพท/โทรสาร 02 942 8167-8
Email address : psd.esd@ku.ac.th
http://eduserv.ku.ac.th
พิมพครั้งที่ :
จํานวน :

1 (สิงหาคม 2549)
215 เลม

คณะบรรณาธิการ
คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
นายบัญชา พนเจริญสวัสดิ์
นายบพิธ จารุพันธุ
นางมาตรินี รักษตานนทชัย
นางสาววิไล สันติโสภาศรี
นายประสงค ตันพิชัย
นางสาววาณี ชัยวัฒนสิน
รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
นางสาวนิตยศรี แสงเดือน
นายนพดล ประเสริฐสินเจริญ
นายวีรยุทธ สวนผกา
นางสาวสุดารัตน สารสวาง
นายสมนึก วงศทอง
นายประทักษ ตาบทิพยวรรณ
นางธารินี พงศสุพัฒน
นางสุพรรณี จันทนคราญ
นายสันต เกตุปราณีต
นายวิเชียร กิจปรีชาวนิช
นางศันสนีย สุภาภา
นางสาวเบญจมาศ แกวนุช
นางเสาวพร เมืองแกว
นางสาวสันติยา เอกอัคร
นางธนาศรี สัมพันธารักษ เพ็ชรยิ้ม

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

นางสุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ
นายสันติ แกวโมกุล
นางเพ็ญแข วันไชยธนวงศ
นางสาวกัญจนา ธีระกุล
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล
นางวราภรณ สมบูรณกุล
นางมันตา พันธจิตต
นางสาวกัญญารัตน แกวคง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

