รายงานสรุปการดาเนินงานคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วาระระหว่างปี 2555 - 2556
6 พฤศจิกายน 2555 - 31 ธันวาคม 2556
........................................................................................................................................
1. คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่พฒ
ั นาและปรับปรุงงานด้านการศึกษา
หลักสูตรและระเบียบเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของภาควิชา/คณะ/วิทยาเขตตามคาสั่งที่ 3181/2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 โดย
มีวาระการดาเนินงานครั้งละ 2 ปี
2. คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มกี ารประชุมรวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง และมอบหมายคณะทางาน
พิจารณาหลักสูตรในกรณีเร่งรัดและเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 8 ครั้ง โดยมีการจัดสัมมนาทางวิชาการ/ประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร 2 ครั้ง พิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงด้านการศึกษา แนวปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนการสอน 33 รายการ พิจารณา
หลักสูตร 311 หลักสูตร และรายวิชา 153 วิชา ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 72 เรื่อง
3. การดาเนินงาน
3.1 การจัดทาแผนงานคณะกรรมการการศึกษา มก. และรายงานการปฏิบตั งิ านประจาปี
3.2 งานที่เกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงด้านการศึกษาและแนวปฏิบตั ิ 33 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
1) (ร่าง) แบบตรวจสอบการดาเนินงานจัดทา มคอ. ตามกรอบระยะที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด และการจัดทาข้อมูล มคอ.3 และมคอ.5 ในระบบมคอ.ออนไลน์
2) การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
3) การจัดทา "แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา"
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) Check Lisk การวิเคราะห์หลักสูตร/รายวิชา/การบรรจุหลักสูตรเข้าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
5) ขั้นตอนการเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ขั้นตอนการดาเนินงาน
วิเคราะห์การนาหลักสูตรไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต ขั้นตอนการขอเสนออนุมตั โิ ครงการพิเศษระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และแนวปฏิบตั ิ /เกณฑ์การขอนาหลักสูตรไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต
6) จานวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
7) การกาหนดการประชุมคณะกรรมการการศึกษา
8) การจัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)
9) มาตรการเพื่อลดจานวนปัญหาการส่งคะแนนไม่ครบทุกรายวิชา
10) การกาหนดนโยบายและเป้าหมายในการเสนอขอตาแหน่งวิชาการของคณาจารย์ในแต่ละคณะ
11) การจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองในสถาบันอุดมศึกษา
12) การวิเคราะห์ศกั ยภาพและแนวทางหลักสูตรที่ควรเปิดสอนตามข้อเสนอแนะของกรรมการนโยบาย
13) การพิจารณาสาขาวิชาที่มเี หตุผลจาเป็นต้องบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้วยคุณวุฒิ
ปริญญาโท
14) การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแนวทางการกลั่นกรองวารสารใน Beall’s List
15) (ร่าง) แนวปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program)
16) แนวทางการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการประจาปีของคณะกรรมการการศึกษา มก.
17) (ร่าง) รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18) การนา มคอ. 7 แทนการทาวิจัยสถาบัน
19) การลงทะเบียนจานวนหน่วยกิตเกินกาหนด

20) การประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร (12 ตัวบ่งชี้)
21) (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษา หรือสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาหรือสถาบันวิจัย
23) (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการดาเนินการจัดการศึกษาและดาเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษา
24) การรายงานกรอบเวลาในการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่ทกุ หลักสูตรล่วงหน้าของ
คณะและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25) การลงทะเบียนเรียนร่วมของนิสิตต่างหลักสูตรและ/หรือต่างโครงการกัน
26) ความซ้าซ้อนของร่างหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมและหลักสูตรเทคโนโลยีการบรรจุ
27) การกาหนดแนวทางในการลดจานวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28) การกรอกเกรดรายวิชาที่ให้บริการกับโครงการภาคพิเศษ
29) การกรอกเกรดรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
30) นโยบายเกี่ยวกับหลักการในการพิจารณากลั่นกรองงานด้านการศึกษา การบูรณาการการบริหารงานทาง
วิชาการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษา มก. และคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร
31) การเปิดภาคการศึกษาคั่นกลางและกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนเดือนสิงหาคมในปี พ.ศ. 2557
32) การเสนอเรื่องให้มหาวิทยาลัยพิจารณากรณีที่เรื่องดังกล่าวมีการพิจารณาหลายครั้ง
33) การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากรายงานผลการรับตรง
ประจาปีการศึกษา 2557
3.3 การจัดสัมมนาทางวิชาการ จานวน 2 ครั้ง
1) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง "การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนิสิต
จากหลักสูตรและรายวิชา" เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 5 6 และห้องประชุม 8 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.4 งานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหลักสูตร จานวน 133 หลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
1) หลักสูตรใหม่
หลักสูตรใหม่ จานวน 37 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาตรี 18 หลักสูตร ปริญญาโท 12 หลักสูตร
ปริญญาเอก 7 หลักสูตร
2) หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง จานวน 96 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาตรี 30 หลักสูตร ปริญญาโท 155 หลักสูตร
ปริญญาเอก 22 หลักสูตร
3.5 การพิจารณาเรื่องอื่นๆ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
1) การขอเปิดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ จานวน 18 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาตรี 6 หลักสูตร
ปริญญาโท 10 หลักสูตร ปริญญาเอก 2 หลักสูตร
2) การขออนุมตั บิ รรจุหลักสูตรเข้าไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน
57 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาตรี 27 หลักสูตร ปริญญาโท 19 หลักสูตร ปริญญาเอก 11 หลักสูตร
3) ขออนุมตั เิ ปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาตรี 3 หลักสูตร
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร
4) การขอเปิดรายวิชาใหม่ จานวน 92 รายวิชา

5) การขอปรับปรุงรายวิชา จานวน 40 รายวิชา
6) การขอปรับโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ
จานวน 17 หลักสูตร
7) การขอเปลี่ยนรหัสวิชา จานวน 1 รายวิชา
8) ขอปิดรายวิชา จานวน 20 รายวิชา
9) ขอปิดหลักสูตรและโครงการหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร 3 โครงการ
10) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 71 หลักสูตร
11) การขอใช้หลักสูตรร่วม จานวน 7 หลักสูตร
12) เรื่องอื่นๆ จานวน 39 เรื่อง

ลาดับ* ครั้งที่
1) 22/2555

2/2556

3.2 งานที่เกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงด้านการศึกษาและแนวปฏิบัติ
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.
หัวข้อ
มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
(ร่าง) แบบตรวจสอบการดาเนินงานจัดทา มคอ.
สื่บเนื่องจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ในกำรประชุมครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2555 ได้พิจำรณำ (ร่ำง)
ตามกรอบระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการ แบบตรวจสอบกำรดำเนินงำนจัดทำ มคอ. ตำมกรอบระยะเวลำทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) กำหนด โดยที่ประชุมฯ
อุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด และการจัดทาข้อมูล
มีมติให้ควำมเห็นชอบ นอกจำกนี้ ที่ประชุมฯ เสนอให้เชื่อมโยงระบบกำรตรวจสอบกับระบบ มคอ. ออนไลน์ และระบบภำระงำนของ
มคอ. 3 และ มคอ.5 ในระบบ มคอ.ออนไลน์
อำจำรย์ เพื่อสะดวกในกำรติดตำมและรำยงำนผลอย่ำงทันท่วงที (real time) รวมทั้งวิธีกำรรับรองควำมถูกต้องโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
สะดวก รวดเร็วและเชื่อถือได้ สำหรับ มคอ. 3 ที่ได้ดำเนินกำรก่อนที่ระบบจะแล้วเสร็จ ควรให้ upload เป็น .pdf ไฟล์ไว้ด้วย โดยมอบ
เลขำนุกำรสรุปข้อเสนอต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อดำเนินกำรต่อไปนั้น
แต่เนื่องจำกคณะทำงำนกำรจัดทำระบบ มคอ.ออนไลน์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกำยน 2555 ได้มีกำรพัฒนำระบบให้สำมำรถจัดพิมพ์เป็นรำยงำนข้อมูลได้เมื่อดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว ประธำนฯ จึงขอชะลอกำร
เสนอมติที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2555 ไว้ก่อน
นอกจำกนี้ ประธำนฯ จึงขอควำมร่วมมือจำกกรรมกำรซึ่งเป็นรองคณบดีทุกคณะ/วิทยำเขตแจ้งให้คณำจำรย์ผรู้ ับผิดชอบ
รำยวิชำให้ดำเนินกำรจัดทำข้อมูล มคอ. 5 ในระบบ มคอ. ออนไลน์ ซึ่งระบบจะเปิดให้สำมำรถนำเข้ำข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกำยน
2555 และดำเนินกำรจัดทำ มคอ. 5 ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2555 (ตำมข้อกำหนดของกำรจัดทำ มคอ.5)
สำหรับรำยวิชำใดที่ยังไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำ มคอ. 3 ขอให้เร่งดำเนินกำรนำเข้ำข้อมูล มคอ. 3 ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสำมำรถ
ดำเนินกำรจัดทำ มคอ. 5 ได้ ซึ่งสำมำรถศึกษำได้จำกวีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนกำรจัดทำ จำกหน้ำเว็บไซต์ของระบบ มคอ.ออนไลน์
(https://tqf.cpe.ku.ac.th) หรือที่เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (http://www.ku.ac.th) หน้ำ “ระบบสำรสนเทศ”
การกรอก มคอ. ออนไลน์และการกาหนดสิทธิ์ของ
สืบเนื่องจำกคณะทำงำนจัดทำระบบ มคอ. ออนไลน์ ได้นำเสนอระบบ มคอ. ออนไลน์ และได้ประกำศให้มีกำรกรอกข้อมูล
ผู้บริหารและผู้สนใจในการอ่านข้อมูล มคอ.
ใน มคอ. 3 และ มคอ. 5 แล้วนั้น ปรำกฏว่ำมีคำถำมในกำรดำเนินกำร ซึ่งฝ่ำยเลขำนุกำรได้รวบรวมเพื่อขอหำรือต่อคณะกรรมกำร
ออนไลน์
กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำในประเด็นต่ำงๆและนำไปเป็นแนวปฏิบตั ิในกำรดำเนินกำรด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยฯ และให้คณะทำงำน
จัดทำระบบ มคอ. ออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลต่อไป ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
1) รำยงำน มคอ. 7 จะรำยงำนแยกแต่ละวิทยำเขต กรณียืมหลักสูตรไปเปิดสอนหรือไม่ และหลักสูตรที่ยังไม่มี
มคอ. 2 ให้ดำเนินกำรอย่ำงไร
ที่ประชุมฯเห็นชอบให้แยกรำยงำนตำมแต่ละวิทยำเขตที่ยืมหลักสูตรไปเปิดสอน ซึ่งหลังจำกแยกรำยงำนแล้ว คณะเจ้ำของ
หลักสูตรวิเครำะห์ในภำพรวมว่ำกำรยืมหลักสูตรไปเปิดสอนนั้นมีประสิทธิภำพหรือไม่ ถ้ำผลกำรวิเครำะห์พบว่ำไม่มีประสิทธิภำพให้งด
กำรยืมไปเปิดสอน และในหลักสูตรเดิมที่ยังไม่มี มคอ. 2 ให้จัดทำ สมอ. 07 คู่ขนำนไปกับหลักสูตรใหม่
2) ข้อมูลสถิติ ในกำรรำยงำนปีแรก จะรำยงำนเฉพำะปีที่ 1 เท่ำนั้นหรือไม่

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

1

ลาดับ*

ครั้งที่

หัวข้อ

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ที่ประชุมฯเห็นชอบให้รำยงำนตำมจำนวนปีที่เริ่มดำเนินกำรเปิดสอนหลักสูตรตำมแบบ มคอ. 2 หลักสูตรใดที่เปิดสอนมำ 2 ปี
แล้ว ก็ให้รำยงำน 2 ปี
หมวดที่ 2
1) ข้อ 7 ภำวะกำรได้งำนทำของบัณฑิตภำยในระยะเวลำ 1 ปี หลังสำเร็จกำรศึกษำ ผู้เกีย่ วข้องที่เก็บข้อมูลจำก
นิสิตควรรรับทรำบด้วยหรือไม่
ที่ประชุมฯ เห็นควรให้ผเู้ กี่ยวข้องรับทรำบข้อมูลด้วย เช่น กองแผนงำน
หมวดที่ 4
1) ข้อมูลสรุปผลรำยวิชำที่เปิดสอนในภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำ
- ระบุรำยวิชำที่เปิดสอนทั้งหมด พร้อมจำนวนนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน จำนวนนิสิตที่สอบผ่ำนแต่ละรำยวิชำ และ
กำรกระจำยของระดับคะแนน
2) กำรวิเครำะห์รำยวิชำที่มีผลกำรเรียนไม่ปกติ
- ระบุรหัสและชื่อรำยวิชำที่มีกำรแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ
- หรือกำรสอนไม่ตรงกับเนื้อหำทีก่ ำหนดของรำยวิชำ เป็นต้น
- ระบุวิธีกำรตรวจสอบสำเหตุควำมผิดปกติ
- เหตุผลที่ทำให้เกิดควำมไม่ปกติจำกข้อกำหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้และมำตรกำรแก้ไขที่ได้ดำเนินกำรไปแล้ว
คำถำม คือ
- จะมีแนวปฏิบัติอย่ำงไร กับรำยวิชำของหลักสูตร แต่เป็นรำยวิชำของสำขำอื่น
- จะมีแนวปฏิบัติอย่ำงไรกับรำยวิชำศึกษำทั่วไป และหมวดวิชำเลือกเสรี
ที่ประชุมฯเห็นชอบว่ำ ควรให้ทำงหลักสูตรรำยงำนตำมแผนกำรเรียนที่นิสิตในหลักสูตร/สำขำวิชำลงทะเบียน โดยจะให้ทำง
ผู้เปิดสอนรำยวิชำนั้นๆส่งข้อมูลให้ทำงผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเป็นผูร้ ำยงำนข้อมูล
หมวดที่ 6
- สรุปกำรประเมินหลักสูตร ข้อ 3 กำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิควรจะกำหนด
เกณฑ์กำรประเมินเหมือนกันหรือไม่ หรือจะแล้วแต่ แต่ละหลักสูตร
ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ใช้เกณฑ์กำรประเมินตำม KPI ที่ สกอ. กำหนด 12 ข้อ ซึ่งภำยใน 12 ข้อ สำมำรถตั้งเกณฑ์ที่สูงกว่ำที่
สกอ. กำหนดไว้ได้ และสำมำรถเพิ่มเกณฑ์กำรประเมินเพิ่มเติมได้
หมวดที่ 7
- จะมีแนวปฏิบัติอย่ำงไรกับรำยวิชำที่นิสิตในหลักสูตรไปเรียนรำยวิชำสำขำอื่น และรำยวิชำในหลักสูตรทีเ่ ปิด
สอนให้กับนิสิตสำขำอื่น
2

ลาดับ*

ครั้งที่

16/2556

หัวข้อ

การจัดทาระบบ มคอ.ออนไลน์ ประเด็นหารือและ
แจ้งเพื่อทราบ

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้รำยงำนตำมแผนกำรเรียนที่นสิ ิตในหลักสูตร/สำขำวิชำลงทะเบียน
 กำรกำหนดสิทธิ์สำหรับผู้บริหำรในกำรดูรำยงำนข้อมูล มคอ.3, 5 และ 7 ออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจตลอดจน
กำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร/รำยวิชำ
ตำมที่มีกำรหำรือในที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. เรื่องกำรกำหนดสิทธิ์ของผู้บริหำรและผู้สนใจในกำรเรียกดูข้อมูล
มคอ.ออนไลน์ เพื่อให้ระดับผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัย ระดับคณะรับทรำบและติดตำมข้อมูลในคณะ/ภำควิชำของตัวเอง ซึ่งที่ประชุมฯ
ได้พิจำรณำและมีควำมเห็นสรุปได้ดังนี้
คณำจำรย์ผรู้ ับผิดชอบ
จัดกำรข้อมูลได้
จัดกำรข้อมูลได้
จัดกำรข้อมูลได้
หัวหน้ำภำควิชำ
เรียกดูข้อมูลได้อย่ำงเดียว
เรียกดูข้อมูลได้อย่ำงเดียว
จัดกำรข้อมูลได้
คณบดี
เรียกดูข้อมูลได้อย่ำงเดียว
เรียกดูข้อมูลได้อย่ำงเดียว
จัดกำรข้อมูลได้
- การจัดทา มคอ.3
สืบเนื่องจำกที่ประชุมคณะทำงำนกำรจัดทำระบบ มคอ.ออนไลน์ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2556 มี
มติให้หำรือเรื่องกำรจัดทำข้อมูล มคอ. 3 ในระบบ มคอ. ออนไลน์ ในที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. เพื่อจะได้ปรับปรุงระบบฯ
ให้สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนและเกิดควำมสะดวกกับผู้ใช้งำน ดังนี้
1) การยืมรายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต
เนื่องจำกพบว่ำหำกวิทยำเขตบำงเขนไม่เปิดสอนแต่วิทยำเขตอื่นที่ยืมรำยวิชำไปเปิดสอน วิทยำเขตสำมำรถจัดทำ
มคอ.3 เองได้ ซึ่งหำกวิทยำเขตบำงเขนและวิทยำเขตที่ยืมรำยวิชำ เปิดสอนรำยวิชำนั้นในภำคกำรศึกษำเดียวกันและทั้งสองวิทยำเขตมีกำร
หำรือกันก่อนจัดทำ มคอ.3 ก็จะสำมำรถทำ มคอ.3 ได้ แต่ถ้ำวิทยำเขตบำงเขนจัดทำ มคอ.3 เสร็จแล้ว และวิทยำเขตจะขอเพิ่มข้อมูล
ภำยหลังไม่สำมำรถเพิ่มได้ ทำให้หวั ข้อที่จะสอนไม่เป็นไปตำมแผนใน มคอ.3 จึงต้องรำยงำนใน มคอ.5 ว่ำไม่เป็นไปตำมแผนเนื่องจำกอะไร
และจะต้องรำยงำนใน มคอ.5 ว่ำที่ไม่เป็นไปตำมแผนเพรำะอะไรทุกภำคกำรศึกษำ ที่ประชุมคณะทำงำนฯ จึงขอหำรือว่ำควรปรับปรุง
ระบบให้วิทยำเขตที่ยืมรำยวิชำไปเปิดสอนสำมำรถเพิ่มข้อมูลได้ในภำยหลัง หรือจะกำหนดให้วิทยำเขตที่เปิดรำยวิชำเดียวกันในภำค
กำรศึกษำเดียวกันมีกำรประชุมหำรือในกำรจัดทำ มคอ.3 ร่วมกันก่อน
2) รายวิชาเรื่องเฉพาะทางและวิชาปัญหาพิเศษ
กำรจัดทำ มคอ.3 ของวิชำเรื่องเฉพำะทำงและวิชำปัญหำพิเศษ พบว่ำในแต่ละหมู่เรียนจะมีหัวข้อที่สอนไม่เหมือนกัน
ซึ่งกำรจัดทำ มคอ.3 กำหนดให้เป็นฉบับเดียวกันจะไม่สำมำรถทำได้ ในส่วนของแผนกำรสอน/กลยุทธ์กำรสอน/วิธีประเมิน/วิธีกำรทวน
สอบ ที่ประชุมคณะทำงำนฯจึงขอหำรือเกี่ยวกับกำรปรับปรุงระบบให้สำมำรถเพิ่มหัวข้อที่แตกต่ำงกัน โดยมีส่วนที่สำมำรถใช้ข้อมูล
เดียวกัน เช่น รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จำนวนหน่วยกิต คำอธิบำยรำยวิชำ มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ สำหรับแผนกำรสอน/กลยุทธ์กำรสอน/
วิธีกำรประเมิน/วิธีกำรทวนสอบ ให้สำมำรถเพิ่มเติมได้ภำยหลัง
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้วมีมติให้ความเห็นชอบตำมเสนอ
3

ลาดับ*

ครั้งที่

17/2556

17/2556

2)

23/2555

หัวข้อ

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
3) การรายงานข้อมูลในระบบ มคอ.ออนไลน์ของหลักสูตรและรายวิชา ประจาปีการศึกษา 2556
จำกรำยงำนกำรจัดทำข้อมูลในระบบ มคอ.ออนไลน์ของหลักสูตร/รำยวิชำในภำพรวม พบว่ำยังไม่ครบถ้วนผู้บริหำร
ระดับหน่วยงำนและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรและติดตำมกำรจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ตั้งแต่ภำคต้นปี
กำรศึกษำ 2555 เป็นต้นมำ ทั้งนี้ในปีกำรศึกษำ 2556 พบว่ำในระบบ มคอ.ออนไลน์ มีกำรจัดทำ มคอ.3 ยังไม่ครบ ซึ่งตำมข้อกำหนด
ของ สกอ. จะต้องมี มคอ.3 ก่อนกำรเปิดสอน จึงขอให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำซึ่งมีผู้แทนแต่ละคณะ/วิทยำเขตติดตำมกำรจัดทำ มคอ.
3 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2556 ให้ครบถ้วนตำมที่เปิดสอนจริง ที่ประชุมคณะทำงำนฯ ขอให้คณะกรรมกำร
กำรศึกษำติดตำมกำรจัดทำข้อมูล มคอ. 3 มคอ. 5 และ มคอ. 7 ของทุกหลักสูตรและรำยวิชำให้ครบตำมที่เปิดสอน และให้ตรวจสอบ
รำยวิชำที่เปิดสอนแต่ไม่มี มคอ. 3 มำเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. รับทรำบและขอให้คณะกรรมกำรฯ ตรวจสอบและติดตำมกำรจัดทำ มคอ. 3 ในภำค
ต้นปี 2556 และ มคอ. 3, 5, 7 ในปีกำรศึกษำ 2555 ให้ครบถ้วน นอกจำกนี้ ที่ประชุมฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลของกำรคำนวณ
เปอร์เซ็นต์กำรกรอกข้อมูล มคอ. 3 ซึ่งเป็นกำรคำนวนเปอร์เซ็นต์ควำมสมบูรณ์ของกำรกรอกจำกรำยวิชำที่เปิดให้นิสิตลงทะเบียนรียนที่
เปิดในระบบไม่ถูกต้อง เห็นควรแจ้งคณะทำงำนฯ ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
การจัดทามคอ. 3 ออนไลน์ ของรายวิชาของคณะ
ตำมที่คณะวิทยำศำสตร์ขอหำรือเกี่ยวกับรำยวิชำซึ่งเดิมกำหนดเป็นรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป แต่ในปัจจุบันไม่ได้จัดอยู่
ซึ่งจากเดิมเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปแล้ว และปรับเปลีย่ นเป็นรำยวิชำเฉพำะเลือกของหลักสูตรใดๆ แล้ว ทำให้อำจำรย์ไม่สำมำรถดำเนินกำรจัดทำ
มคอ. 3 ออนไลน์ได้นั้น
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีข้อเสนอแนะ คือ ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ระดับคณะ/ภำควิชำที่รับผิดชอบกำรจัดทำ มคอ. ออนไลน์ เพิ่ม
รำยวิชำดังกล่ำวในระบบ มคอ. ออนไลน์ได้ทันที เพื่อให้อำจำรย์ผู้รบั ผิดชอบรำยวิชำดำเนินกำรจัดทำ มคอ. 3 ได้
การเชื่อมโยงมคอ. ออนไลน์กับฐานข้อมูลรายวิชาที่
เนื่องจำกในกำรจัดทำ มคอ. 3 จะต้องสอดคล้องกับรำยวิชำที่เปิดสอนในเทอมนั้นๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สำมำรถเชื่อมโยงกับ
เปิดสอนของสานักทะเบียนและประมวลผล
ฐำนข้อมูลกำรเปิดสอนรำยวิชำในเทอมนั้นๆ ทำให้ไม่สำมำรถตรวจสอบควำมสมบูรณ์ในกำรจัดทำ มคอ. 3 ของภำควิชำ/คณะได้
ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ คณะทำงำนกำรจัดทำระบบ มคอ. ออนไลน์ได้มีกำรพิจำรณำเกีย่ วกับกำรพัฒนำระบบ
มคอ. ออนไลน์ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดทำรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยวิชำที่เปิดสอนในเทอมนั้นๆ ให้
แล้วเสร็จก่อนกำรเปิดเทอมไม่น้อยกว่ำ 1-2 สัปดำห์ โดยขอควำมร่วมมือจำกคณะ/ภำควิชำแจ้งรำยวิชำที่ต้องกำรเปิดสอนให้สำนัก
ทะเบียนฯ ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้สำนักทะเบียนฯ รวบรวมและจัดทำฐำนข้อมูลรำยวิชำที่เปิดสอนให้สมบูรณ์เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ มคอ.
ออนไลน์ต่อไป
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
จำกกำรพิจำรณำกำรขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (พ.ศ. 2555-2559)
การศึกษา
พร้อมกันหลำยหลักสูตรในสังกัดคณะเดียวกัน กำรวิเครำะห์สัดส่วนของจำนวนอำจำรย์ต่อนิสติ สัดส่วนจำนวนหลักสูตรระดับปริญญำ
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ สัดส่วนจำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ มีควำมผันแปรตำมจำนวนที่เปลีย่ นแปลงไป
ตำมกำรเพิ่มของหลักสูตรที่บรรจุเข้ำแผนในแต่ละครั้ง จึงเห็นว่ำควรให้กองแผนงำนเพิ่มกำรวิเครำะห์หลักสูตรที่ขอบรรจุเพิ่มเข้ำแผน

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

4

ลาดับ*

ครั้งที่

3)

24/2555

หัวข้อ

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
โดยวิเครำะห์แนวโน้มและกำรเปลีย่ นแปลงเชิงปริมำณด้ำนสัดส่วนจำนวนอำจำรย์/หลักสูตร/นิสิตที่จะเกิดขึ้นจำกหลักสูตรที่ขอบรรจุ
เพิ่มขึ้นทั้งหมดด้วย
โดยมอบเลขำนุกำรสรุปข้อคิดเห็นเสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรแจ้งกองแผนงำนทรำบต่อไป
การจัดทา “แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ตำมที่มหำวิทยำลัยฯ ได้ดำเนินกำรเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา” ตาม พ.ศ. 2552 ซึ่งแต่ละหลักสูตรได้มกี ำรกำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำน และแสดงแผนที่แสดงกำรกระจำยควำม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กรณีเปิด
รับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรูจ้ ำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) แล้วนั้น
รายวิชาใหม่
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อให้กำรกำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในหลักสูตรกระจำย
ไปสูร่ ำยวิชำอย่ำงสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะว่ำในกำรเสนอขออนุมัตเิ ปิดรำยวิชำใหม่ หน่วยงำนจะต้องจัดทำ
“แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ” ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ของหลักสูตร (โดยท้ำยตำรำงให้ระบุ “รำยละเอียดของมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน) แนบมำเพื่อพิจำรณำพร้อมกับ
แบบเสนอขอเปิดรำยวิชำใหม่ ดังตัวอย่ำงดังนี้ กรณีกำรเปิดรำยวิชำใหม่เป็นรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ให้จัดทำแผนที่แสดงกำร
กระจำยฯ (โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่ http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=data_curri/manual_general)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูส้ ู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
หลักสูตร..............
สาขาวิชา ..........................
1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

2. ความรู้

..

1

2

..

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข สื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

…

…

..

…

…

…

…

…

…

…

รหัสวิชำ ชื่อวิชำภำษำไทย
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ...
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ...

2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
2.1 …
3.1 …
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ...

มอบเลขำนุกำรสรุปข้อเสนอแนะต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อทรำบและแจ้งทุกคณะ/วิทยำเขตถือปฏิบัตติ ่อไป ดัง
ตัวอย่ำง
* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556
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ลาดับ*

ครั้งที่
10/2556

12/2556

หัวข้อ
มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
แนวทางในการจัดทามาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
สืบเนื่องจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ส่งคืนหลักสูตร โดยแจ้งว่ำเอกสำรหลักสูตรที่เสนอเพื่อขอรับทรำบควำม
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ทุก เห็นชอบยังไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้มหำวิทยำลัยระบุรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร ในแผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบ
รายวิชาที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตรทุกหลักสูตรของ มำตรฐำนผลกำรเรียนรูจ้ ำกหลักสูตรสูร่ ำยวิชำ (Curriculum Mapping) ทุกรำยวิชำ และกำหนดให้จดั ทำมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ได้ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำรำง คือ ตำรำงวิชำศึกษำทั่วไปและตำรำงหมวดวิชำเฉพำะ โดยวิชำเฉพำะนั้นประกอบด้วย 1. กลุม่ วิชำพื้นฐำน 2. กลุ่มวิชำเฉพำะ
บังคับ 3. กลุ่มวิชำเฉพำะเลือก แต่หลักสูตรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้จัดทำมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้เฉพำะวิชำในหมวดศึกษำ
ทั่วไปกับวิชำเฉพำะที่เป็นรหัสของหลักสูตร ซึ่งยังขำดวิชำในหมวดวิชำเฉพำะที่ไม่ใช่รหัสของหลักสูตร
รศ.ดร.นำตยำ ปิลันธนำนนท์ ได้นำเสนอตัวอย่ำงมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยเสนอแนะให้นำมำปรับใช้กับกำรเขียนมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ฯของหลักสูตรที่จะ
ปรับปรุงครั้งต่อไป และหลักสูตรที่จะเปิดใหม่ของ มก. เพื่อเป็นมำตรฐำนกลำงที่สำมำรถใช้ได้กับทุกหลักสูตร กลุม่ วิชำพื้นฐำน (กลุ่ม
วิชำแกน) กลุ่มวิชำเฉพำะบังคับ และกลุม่ วิชำเฉพำะเลือก และเสนอแนะให้ขอผ่อนผันกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ใน
กำรรับรองหลักสูตรและจะเร่งดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้มีกำรอภิปรำยกันอย่ำงกว้ำงขวำง โดยสรุปได้ดังนี้
1. หลักสูตรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีหนังสือส่งคืนหลักสูตร ให้เพิ่มทุกรำยวิชำที่ปรำกฏในหมวดวิชำ
เฉพำะ ในมำตรฐำนผลกำรเรียนรูจ้ ำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) โดยใช้มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ฯ ของหลักสูตรเป็นหลัก
รวมทั้งเพิ่มคำอธิบำยรำยวิชำทุกรำยวิชำที่ระบุในโครงสร้ำงหลักสูตรของหมวดวิชำเฉพำะให้ครบถ้วน
2. ตั้งคณะทำงำนเพื่อจัดทำมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) ทุกรำยวิชำ เพื่อเป็น
มำตรฐำนกลำงของมหำวิทยำลัยให้กับทุกหลักสูตร โดยอิงจำกมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ปรับ
กำรเขียนให้กระชับ และในกรณีของหลักสูตรทีม่ ีสภำวิชำชีพรับรองหรือ มคอ. 1 ให้ปรับแก้ไขตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของสภำ
วิชำชีพ และ มคอ. 1
ทั้งนี้ ให้ทุกหลักสูตรที่ สกอ. ส่งคืน ดำเนินกำรตำมข้อ 1 และตำมข้อสังเกตอื่นๆที่ระบุในหนังสือที่ส่งคืนจำก สกอ. เมื่อแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว มอบเลขำนุกำรตรวจสอบ
การกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ที่ประชุมฯ ได้ระดมควำมคิดและมีกำรอภิปรำยกันอย่ำงกว้ำงขวำง และสำมำรถสรุปเป็นมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุกวิชำระดับปริญญำตรี ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย เคำรพกฎระเบียบ และมีควำมซื่อสัตย์
(2) มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. ความรู้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556
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ลาดับ*

ครั้งที่

หัวข้อ

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

3. ทักษะทางปัญญา

13/2556

การกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

(1) สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุมผี ลและเป็นระบบ
(2) สำมำรถนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สำมำรถทำงำนกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
(2) มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม
(2) ใช้องค์ควำมรู้ทำงสถิติ คณิตศำสตร์ หรือสำรสนเทศในกำรศึกษำค้นคว้ำและ
แก้ไขปัญหำ
เมื่อจัดทำมำตรฐำนฯ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมฯ เห็นควรให้เวียนมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนนี้ให้กับทุกภำควิชำ/คณะ/
วิทยำเขตที่มีรำยวิชำที่จัดเป็นรำยวิชำในหลักสูตรต่ำงๆ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน โดยพิจำรณำว่ำในแต่ละข้อครอบคลุมต่อผลกำร
เรียนรูส้ ำหรับนิสติ ในหลักสูตรต่ำงๆ ที่นำไปเป็นวิชำในหลักสูตรนั้นๆ หรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติม และให้นำเข้ำที่ประชุม
เพื่อพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง โดยขอให้กรรมกำรผู้แทนทุกคณะ/วิทยำเขตตรวจสอบรำยวิชำในคณะ/วิทยำเขตทุกหลักสูตรที่ให้บริกำรกับ
หลักสูตรอื่นๆ และส่งข้อมูลให้เลขำนุกำรพร้อมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของวิชำนั้นๆ เพื่อนำเข้ำที่ประชุมฯ พิจำรณำมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้กลำงในกำรประชุมครั้งต่อไป
ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำทบทวน ปรับแก้ไขมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทงั้ 5 ด้ำนของระดับปริญญำตรีอีกครั้งหนึ่ง โดยพิจำรณำ
จำกสำระและคำสำคัญของมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนของแต่ละระดับคุณวุฒิที่ระบุตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2552 เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ มก. แล้ว สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรี 5 ด้าน
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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ลาดับ*

ครั้งที่

หัวข้อ

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
แก้ไขเป็น
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรปัญหำที่เข้ำใจควำมรูส้ ึกของผู้อื่น
1.2 สำนึกดี สำมัคคี มีวินัย และมีควำมซื่อสัตย์ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เคำรพกฎระเบียบ
2. ความรู้
2.1 มีควำมรู้ในหลักกำรและทฤษฎี
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สำมำรถนำควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยไปประยุกต์ใช้ แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง
และเหมำะสม
3.2 สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุมผี ลและเป็นระบบ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภำวะควำมผู้นำและสำมำรถทำงำนกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
4.2 มีควำมรับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรนำเสนองำนและสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสมกับบุคคลที่
แตกต่ำงกัน
5.2 ใช้องค์ควำมรู้ทำงสถิติ คณิตศำสตร์ ในกำรศึกษำค้นคว้ำและแก้ไขปัญหำ
สำหรับกำรพิจำรณำกำรกำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของทุกรำยวิชำในระดับบัณฑิตศึกษำจะพิจำรณำในกำรประชุมครั้ง
ต่อไป

14/2556

การกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินกำรพิจำรณำมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษำเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมฯ เห็นควรให้เวียนมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ 5 ด้ำน (ระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ) ไปยังทุกภำควิชำ/คณะ/วิทยำเขต พิจำรณำให้ควำมเห็นก่อน หำกมี
ข้อเสนอแนะหรือให้แก้ไขเพิ่มเติม ให้นำเข้ำที่ประชุมเพื่อพิจำรณำปรับแก้ไขอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบและประกำศใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ต่อไป
สืบเนื่องจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ในกำรประชุมครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2556 ได้พิจำรณำ
กำรกำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสูร่ ำยวิชำ (Curriculum Mapping) สรุปเป็นมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำทุก
วิชำในระดับปริญญำตรีไปแล้ว และที่ประชุมฯ ได้มีมติให้พิจำรณำกำรกำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของทุกรำยวิชำในระดับ
บัณฑิตศึกษำในกำรประชุมครั้งต่อไป นั้น
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ครั้งที่

หัวข้อ
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รายงานผลคณะทางานกาหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2/2556

Check List การวิเคราะห์หลักสูตร/รายวิชา/การ

บรรจุหลักสูตรเข้าแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. พิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อพิจำรณำกำรกำหนดมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ของทุกรำยวิชำในระดับบัณฑิตศึกษำ ดังมีรำยนำมคณะทำงำนดังนี้
1. นำงนำตยำ
ปิลันธนำนนท์
ที่ปรึกษำ
2. นำงลิลลี่
กำวีต๊ะ
ประธำนคณะทำงำน
3. นำยวิเชียร
กิจปรีชำวนิช
คณะทำงำน
4. นำงลดำวัลย์
พวงจิตร
คณะทำงำน
5. นำงเพ็ญแข
วันไชยธนวงศ์
คณะทำงำน
6. นำยมณฑล
ฐำนุตตมวงศ์
คณะทำงำน
7. นำงนวลวรรณ
สุนทรภิษัช
คณะทำงำน
8. นำงสำวภัทรนันท์ ทักขนนท์
คณะทำงำน
9. นำยดำรง
พิพัฒนวัฒนำกุล
คณะทำงำน
10. นำงหฤทัย
นำประเสริฐชัย
คณะทำงำน
11. นำงสำวสร้อยสุดำ ณ ระนอง
คณะทำงำน
12. นำงวรำภรณ์
สมบูรณ์กุล
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
13. นำงสำวพินทุ์สุดำ
ดีช่วย
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ทั้งนี้ เมื่อคณะทำงำนพิจำรณำกำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษำเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป
ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำข้อพิจำรณำของคณะทำงำนซึ่งได้พิจำรณำจำกสำระและคำสำคัญของมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละ
ด้ำนของแต่ละระดับคุณวุฒิที่ระบุตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 แล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
มำตรฐำนผลกำรเรียนรูจ้ ำกหลักสูตรสูร่ ำยวิชำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโทและปริญญำเอก) 5 ด้ำน
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำทบทวนปรับแก้ไขมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนของระดับปริญญำตรีอีกครั้งหนึ่ง โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขข้อควำมให้สอดคล้องกับระดับบัณฑิตศึกษำใน “ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม” ข้อ 1.1 โดยมีรำยละเอียดดัง
เอกสำรแนบท้ำย
สืบเนื่องจำกบันทึกช่วยจำจำกกองแผนงำน ซึ่งเป็นกำรประชุมเกี่ยวกับกำรมอบนโยบำยในกำรจัดทำระเบียบวำระกำร
ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ที่ประชุมได้กำหนดให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งมีหน้ำที่พิจำรณำในเรื่องกำรขอ
เปิด/ปรับปรุงรำยวิชำและหลักสูตร โดยให้สรุปประเด็นที่ต้องพิจำรณำเพียงหนึ่งหน้ำกระดำษ A4 เพือ่ นำเสนอที่ประชุมสภำฯ และ
สำหรับเรื่องกำรบรรจุหลักสูตรใหม่เข้ำไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำและปรับแผนกำรบรรจุหลักสูตรเข้ำแผนฯนั้น ให้
คณะกรรมกำรกำรศึกษำจัดทำข้อมูล Check List หลักสูตร/รำยวิชำ/กำรบรรจุหลักสูตรเข้ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
9

ลาดับ*

ครั้งที่

3/2556

หัวข้อ

Check List การวิเคราะห์หลักสูตร/รายวิชา/การ

บรรจุหลักสูตรเข้าแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ขอให้กรรมกำรพิจำรณำข้อมูล Check List หลักสูตร/รำยวิชำ/กำรบรรจุหลักสูตรเข้ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ แล้วนำเข้ำวำระพิจำรณำในกำรประชุมครำวต่อไป
สืบเนื่องจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2556 ได้พิจำรณำ
บันทึกช่วยจำจำกกองแผนงำน ซึ่งเป็นกำรประชุมเกี่ยวกับกำรมอบนโยบำยในกำรจัดทำระเบียบวำระกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยฯ
และได้กำหนดให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ซึ่งมีหน้ำที่พิจำรณำในเรื่องกำรขอเปิด/ปรับปรุงรำยวิชำและหลักสูตร สรุปประเด็นที่
ต้องพิจำรณำเพียงหนึ่งหน้ำกระดำษ A4 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภำฯ และสำหรับเรื่องกำรบรรจุหลักสูตรใหม่เข้ำไว้ในแผนพัฒนำ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำและปรับแผนกำรบรรจุหลักสูตรเข้ำแผนฯนั้น ให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำจัดทำข้อมูล Check List หลักสูตร/
รำยวิชำ/กำรบรรจุหลักสูตรเข้ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และประธำนฯ ขอให้กรรมกำรพิจำรณำข้อมูล Check List
หลักสูตร/รำยวิชำ/กำรบรรจุหลักสูตรเข้ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ แล้วนำเข้ำวำระพิจำรณำในกำรประชุมครำวต่อไป นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้วมีมติให้ควำมเห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไขทั้ง 3 แบบฟอร์ม ดังนี้
1. สรุปผลกำรพิจำรณำกำรบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำเพื่อเสนอมหำวิทยำลัย
- หัวข้อในแต่ละรำยกำร เสนอให้แยกกำรพิจำรณำให้ชัดเจนในแต่ละประเด็น โดยใช้ Check Box แยกกัน หัวตำรำง ตัด
คำว่ำ “สอดคล้อง” “ไม่สอดคล้อง หมำยเหตุ” ออก เนื่องจำกไม่สำมำรถแสดงผลกำรพิจำรณำได้ในทุกรำยกำร
- ปรับกำรพิมพ์เลขลำดับข้อให้ถูกต้อง
- ให้ตัดข้อ 2.5 แผนกำรรับนิสิตออก
- ข้อ 2.7 ให้ระบุข้อมูลของจำนวนสัดส่วนที่นำมำเปรียบเทียบ
- รำยกำรอื่นๆ ให้ตัดออก กำหนดเป็นข้อ “2.6 แนวทำง/มำตรกำรในกำรสร้ำง ...”
2. รำยงำนกำรพิจำรณำหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง รำยวิชำใหม่/ปรับปรุง ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
- ตัดรำยกำรตรวจสอบในข้อ 2.1 และ 2.2 ออก เนื่องจำกหำกเอกสำรประกอบและขั้นตอนกำรนำเสนอไม่เป็นไปตำมที่
กำหนด คณะกรรมกำรฯ จะไม่พิจำรณำหรือบรรจุเข้ำวำระกำรประชุม
- ข้อ 2.3 แก้ไขจำก “ข้อมูลเปรียบเทียบ” เป็น “ข้อมูลกำรวิเครำะห์” และเพิ่มกำรเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำง มคอ.2
และ มคอ.02/04/06 และแบบเสนอในกำรปรับปรุงหลักสูตร
- ปรับแก้ไขข้อควำมที่ Check Box ให้สอดคล้องกับรำยกำรทีร่ ะบุให้ตรวจสอบ
- รำยกำรอื่นๆ ให้ตัดออก แก้ไขเป็น “เป็นไปตำมแผนฯ ทีไ่ ด้รับอนุมัต”ิ
- ย้ำยข้อควำมรำยละเอียดใน “กรอบในกำรพิจำรณำ” ไปเป็นหมำยเหตุ ท้ำยตำรำงแทน
3. สรุปผลกำรพิจำรณำหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง รำยวิชำใหม่/ปรับปรุง เพื่อเสนอมหำวิทยำลัย
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ครั้งที่

หัวข้อ

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
- ยกเลิกแบบฟอร์มนี้ โดยให้ใช้แบบฟอร์มที่ 2 เพื่อเสนอมหำวิทยำลัยฯ แทน

5)

2/2556

3/2556

มอบเลขำนุกำรปรับแก้ไขและดำเนินกำรต่อไป ทั้งนี้ให้เริ่มใช้แบบฟอร์มข้ำงต้นกับหลักสูตร/แผน ที่ได้พิจำรณำในกำรประชุม
ครั้งนี้เป็นต้นไป
ขั้นตอนการเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนา
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2555 ได้พิจำรณำ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
กำรปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยมีกำรอนุมตั ิให้บรรจุหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษำไว้ในแผนฯ จำนวน 1 หลักสูตร และชะลอกำรบรรจุหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำไว้ในแผนจำนวน 3 หลักสูตร
แล้วนั้น
ที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำบัณฑิตวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2556 ได้รับ
ทรำบเรื่องดังกล่ำวแล้ว มีควำมเห็นว่ำกำรบรรจุหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำเกีย่ วข้องกับ
บัณฑิตวิทยำลัย แต่ทผี่ ่ำนมำเรื่องดังกล่ำวไม่ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกบัณฑิตวิทยำลัย จึงเห็นควรให้หำรือกับมหำวิทยำลัยว่ำควรผ่ำน
กำรพิจำรณำจำกบัณฑิตวิทยำลัยหรือไม่
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้ว มีมติให้คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำขั้นตอนดังกล่ำว หำกมี
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะให้เสนอเรื่องไปยังฝ่ำยเลขำนุกำร เพื่อนำเข้ำวำระพิจำรณำอีกครั้งในกำรประชุมครำวต่อไป ทั้งนี้ ประธำน
ขอให้กรรมกำรทุกท่ำนพิจำรณำขั้นตอนกำรดำเนินงำนวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรนำหลักสูตรไปเปิดสอนต่ำงวิทยำเขต และขั้นตอน
กำรขอเสนออนุมตั ิโครงกำรพิเศษระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจำรณำครั้งต่อไปในครำวเดียวกัน
ขั้นตอนการเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ
สืบเนื่องจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2556 ได้มีกำรพิจำรณำ
ขั้นตอนการดาเนินงานวิเคราะห์การนาหลักสูตรไป เกี่ยวกับบันทึกช่วยจำจำกกองแผนงำนในกำรประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกรำคม 2556 ซึ่งเป็นกำรประชุมเกี่ยวกับกำรมอบนโยบำยในกำร
เปิดสอนต่างวิทยาเขต และขั้นตอนการขอเสนอ
จัดทำระเบียบวำระกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งกำหนดขั้นตอนให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สรุปประเด็น
อนุมัติโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีและระดับ
พิจำรณำทีส่ ำคัญเพียงครึ่งหน้ำกระดำษ A4 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยฯ สำหรับเรื่องกำรบรรจุหลักสูตรใหม่เข้ำไว้ใน
บัณฑิตศึกษา
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และกำรปรับแผนกำรบรรจุหลักสูตรเข้ำแผนฯ นั้น โดยได้ให้มีกำรจัดทำแผนผังกำหนดขั้นตอน
กระบวนกำรวิเครำะห์ ซึ่งในแผนผังที่แนบมำในบันทึกช่วยจำ นั้น ที่ประชุมฯ พิจำรณำแล้วเห็นควรให้ใช้แผนภูมิเดิม (ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553) คือ ให้กองแผนงำนเป็นผู้วิเครำะห์ข้อมูลจำก
กำรวิเครำะห์ตัวเองของแต่ละคณะที่เสนอเรื่องก่อนเสนอให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. พิจำรณำ และประธำนขอให้กรรมกำรทุกท่ำน
พิจำรณำขั้นตอนกำรดำเนินงำนวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรนำหลักสูตรไปเปิดสอนต่ำงวิทยำเขต และขั้นตอนกำรขอเสนออนุมตั ิ
โครงกำรพิเศษระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจำรณำต่อไป เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนงำนแตกต่ำง
จำกฉบับที่ได้รับอนุมัตดิ ังกล่ำวข้ำงต้น
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก.ได้พิจำรณำแล้ว มีข้อเสนอแนะดังเอกสำรแนบท้ำย

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556
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ครั้งที่
20/2556

หัวข้อ
แนวปฏิบัติ/เกณฑ์การขอนาหลักสูตรไปเปิดสอน
ต่างวิทยาเขต

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ตำมที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ในครำวประชุมครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2556 เสนอ ซึ่งมหำวิทยำลัยฯ
มอบฝ่ำยวิชำกำรไปพิจำรณำดำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป มีรำยละเอียดเกี่ยวกับ “กำรใช้หลักสูตรร่วมกันระหว่ำงคณะ
และวิทยำเขต” ดังนี้
“แนวทางการกาหนดมาตรการกรณีการใช้หลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะและวิทยาเขต
1. ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ยมื ใช้หลักสูตรจำกคณะและวิทยำเขตดำเนินกำรจัดทำ มคอ.3 – มคอ. 6 แยกจำกกัน
2. ให้คณะและวิทยำเขตดำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิและเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
3. ให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงผลกำรดำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงคณะและวิทยำเขตที่ยืมไปใช้ทุกปีกำรศึกษำ”
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรมอบหมำยคณะกรรมกำรกำรศึกษำพิจำรณำกำหนดแนวปฏิบัติหรือแนวทำง/เกณฑ์กำรพิจำรณำ
กำรนำหลักสูตร/รำยวิชำไปเปิดสอนต่ำงวิทยำเขต เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรดำเนินงำนตำมขั้นตอน/แผนภูมิกำรดำเนินงำนที่ 4)
“กำรดำเนินงำนวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรนำหลักสูตรไปเปิดสอนต่ำงวิทยำเขต” ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2556 แล้วนั้น (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย
รำยงำน)
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้วมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินกำร ดังนี้
1. กำหนดรำยละเอียดเพิ่มเติมใน “ขั้นตอน/แผนภูมิ” เพื่อให้ทรำบว่ำแต่ละขั้นตอนดำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง เช่น ควรมีกำร
หำรือ (อย่ำงไม่เป็นทำงกำร/ทำงกำร) กับต้นสังกัดหลักสูตรก่อนนำเสนอมหำวิทยำลัย
2. ปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติม “แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรนำหลักสูตรไปเปิดสอนต่ำงวิทยำเขต” ซึ่งเดิม
จัดทำโดยกองแผนงำน เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำใช้ประกอบกำรพิจำรณำต่อไป เช่น กำรระบุ
ผู้รับผิดชอบสอนในรำยวิชำของหลักสูตร/รำยวิชำที่ไม่ได้สังกัดหลักสูตรตำมโครงสร้ำงหลักสูตรที่นำไปเปิดสอนให้ครบถ้วน เช่น รำยวิชำ
ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป วิชำแกน วิชำเฉพำะเลือก
เสนอให้นำรูปแบบข้อ 3.2 อำจำรย์ ใน มคอ. 2 (ตำรำงอำจำรย์ประจำ ตำรำงอำจำรย์ประจำหลักสูตร ตำรำงอำจำรย์พิเศษ)
มำระบุแทน ตำรำงที่ 3 ข้อ 5.1.1 (รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบท้ำยรำยงำน)
1. กำหนดแนวปฏิบัติในกำรดำเนินกำรขออนุมัติใช้หลักสูตรร่วม (รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมของข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ที่จำเป็น
สำหรับประกอบกำรประสำนงำนระหว่ำงผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรและผู้ประสงค์ขอใช้หลักสูตรร่วมก่อนเสนอขอนุมัติจำกมหำวิทยำลัยอย่ำง
เป็นทำงกำรต่อไป)
รวมถึงกำรกำหนดแนวปฏิบัติในกำรนำรำยวิชำไปเปิดสอนต่ำงวิทยำเขต กำรเปิดรำยวิชำใหม่เพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรที่ได้รับ
อนุมัติให้นำไปเปิดสอนต่ำงวิทยำเขตด้วย
2. กำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. (เมื่อกองแผนงำนได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ใน
กำรนำหลักสูตรไปเปิดสอนต่ำงวิทยำเขตเรียบร้อยแล้ว)
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ลาดับ*

ครั้งที่
22/2556

6)

2/2556

7)

2/2556

หัวข้อ

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. จะพิจำรณำกำหนดรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรประชุมครั้งต่อไป
ขั้นตอนแนวปฏิบัติและเกณฑ์การขอนาหลักสูตรไป
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรมอบหมำยคณะกรรมกำรกำรศึกษำพิจำรณำกำหนดแนวปฏิบัติหรือแนวทำง/เกณฑ์พิจำรณำกำร
เปิดสอนต่างวิทยาเขต
นำหลักสูตรไปเปิดสอนต่ำงวิทยำเขต เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรดำเนินงำนตำมขั้นตอน/แผนภูมิกำรดำเนินงำนที่ 4) “กำรดำเนินงำน
วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรนำหลักสูตรไปเปิดสอนต่ำงวิทยำเขต” ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ใน
กำรประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2556 และในกำรประชุมครั้งที่ 20/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2556 มีมติให้
พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดต่ำงๆในกำรประชุมครั้งต่อไป นั้น (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยรำยงำน)
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้วมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินกำร ดังนี้
1. แผนภูมิขั้นตอนกำรดำเนินงำน เพิ่มขั้นตอนให้บัณฑิตวิทยำลัยพิจำรณำเพิ่มเติม กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
2. กำหนดรำยละเอียดกำรพิจำรณำเพิ่มเติมในขั้นตอนของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ดังนี้
“พิจำรณำควำมพร้อมของอำจำรย์ประจำหลักสูตร/รับผิดชอบหลักสูตร และกลไกกำรควบคุมมำตรฐำนคุณภำพหลักสูตร”
3. ปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติม “แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรนำหลักสูตรไปเปิดสอนต่ำงวิทยำเขต” เพิ่มเติม
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในข้อ 5.1.5 ดังนี้ ตำรำงอำจำรย์ให้แก้ไขข้อ 1 จำก “อำจำรย์ประจำหลักสูตร” เป็น “อำจำรย์ประจำ
หลักสูตรและอำจำรย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร” และระบุเครื่องหมำยดอกจันท้ำยชื่ออำจำรย์ โดยระบุเชิงอรรถไวใต้ตำรำงด้วย “*อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” และเพิ่มข้อ 7 กลไกกำรควบคุมมำตรฐำนหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภำพ ได้แก่ กำหนดให้มีกำรประชุมหำรือร่วมกันปีละ
1 ครั้ง กำรประสำนงำนโดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบที่ตดิ ต่อ เป็นต้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ จะพิจำรณำ “-ร่ำง- แนวปฏิบัติในกำรขอนำหลักสูตรไปเปิดสอนต่ำงวิทยำเขตยืม”ในกำรประชุมครั้งต่อไป
จานวนครั้งในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กรณีกำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจำหลักสูตรเพื่อไม่ให้กระทบกับกำรจัดกำรเรียน
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
กำรสอนและกระทบกับนิสิต ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้ว มีมติเห็นชอบให้กำรดำเนินกำรเปลี่ยนแปลง
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจำหลักสูตร สำมำรถดำเนินกำรได้ไม่เกินภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้มอบฝ่ำยเลขำนุกำรสรุปเสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรต่อไป
การกาหนดการประชุมคณะกรรมการการศึกษา
สืบเนื่องจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ครั้งที่ 1/2556 เลขำนุกำรแจ้งเรื่องจำกบันทึกช่วยจำจำกกองแผนงำน
เกี่ยวกับกำรมอบหมำยให้ผู้อำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ 1 คนเพื่อเป็นทีมงำนในกำรเขียนระเบียบวำระกำรประชุมที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องกำรศึกษำ อำทิ กำรขออนุมัติหลักสูตร กำรขอเปิดโครงกำรต่ำงๆ เป็นต้น โดยมีหน้ำที่ต้องเข้ำร่วมในกำรประชุม
สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทกุ ครั้ง ซึ่งมีผลต่อกำรทำงำนของฝ่ำยเลขำนุกำรที่จะต้องเข้ำร่วมเป็นทีมงำนเขียนระเบียบวำระกำร
ประชุมและเข้ำร่วมประชุมสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. พิจำรณำแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ปี
พ.ศ. 2556 ในสัปดำห์ที่ 1 และสัปดำห์ที่ 3 ของเดือน

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556
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ลาดับ* ครั้งที่
8) 6/2556

หัวข้อ
การจัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ตำมที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้เตรียมกำรเพื่อจัดทำร่ำงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 25562565) เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดยุทธศำสตร์ และแนวทำงในกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ใน
เชิงรุกอย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อให้มหำวิทยำลัย วิทยำเขต และหน่วยงำนต่ำงๆ มีทิศทำงกำรพัฒนำที่เข้มแข็ง สำมำรถพึ่งตนเองได้ และ
มหำวิทยำลัยฯ ได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในลักษณะกลุม่ ย่อยตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงวิชำกำรให้เข้มแข็งเพื่อกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงองค์ควำมรูเ้ พื่อควำมเป็นเลิศและกำรใช้ประโยชน์
ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริกำรวิชำกำรเพือ่ สังคมและเพื่อกำรพึ่งพำตนเอง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหำรองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรและรองรับกำรเปลีย่ นแปลง
มหำวิทยำลัยฯ ขอให้ผู้เกีย่ วข้องได้พิจำรณำและให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่ำงยุทธศำสตร์เพิ่มเติมตำมที่เห็นสมควร เพื่อให้
กำรจัดทำยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์สำมำรถนำไปปฏิบัตไิ ด้อย่ำง
จริงจังและเป็นรูปธรรม ต่อไป
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรำยละเอียดใน “ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงวิชำกำรให้เข้มแข็งเพื่อกำรพัฒนำ” ตำมกลยุทธ์
ที่ 1-3 ซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรกำรศึกษำ เพื่อเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำรำยละเอียดในบันทึกข้อควำมนั้นมีน้อย ไม่สำมำรถใช้ประกอบกำรพิจำรณำและแสดงควำม
คิดเห็นได้มำกนัก (เช่น SWOT Analysis เป้ำประสงค์ ตัวบ่งชี้ต่ำงๆ เป็นต้น) อำจทำให้กำรแสดงควำมคิดเห็นไม่สมบูรณ์และอำจเกิด
ควำมซ้ำซ้อนกับที่คณะจัดทำฯ ได้มีกำรหำรือและพิจำรณำไปแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงขอเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
 กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำหลักสูตร/กำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัย
- เสนอให้ย้ำยรำยละเอียดในกลยุทธ์ที่ 3 ข้อ 3.5 และ 3.6 มำระบุในกลยุทธ์ที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อตำม
กลยุทธ์
- เสนอให้เพิ่มข้อ 3.6 “สนับสนุนพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนกำร
สอน”
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพกำรทำงำนของนิสิต
- ควรเพิ่มรำยละเอียดเกี่ยวกับ “กำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนภำษำ”
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ลาดับ*

9)

ครั้งที่

4/2556

หัวข้อ

มาตรการเพื่อลดจานวนปัญหาการส่งคะแนนไม่
ครบทุกรายวิชา

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์
- ข้อ 3.4 ให้ระบุเป็น “สนับสนุนทุนกำรศึกษำต่อเนื่องแก่นิสิตเกียรตินิยม ... ”
- ย้ำยข้อ 3.5 และ 3.6 ไปกลยุทธ์ที่ 1
หำกกรรมกำรมีข้อเสนอแนะเพิม่ เติม สำมำรถเสนอควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังกองแผนงำน หรือฝ่ำย
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ภำยในวันจันทร์ที่ 1 เมษำยน 2556 เพื่อรวบรวมเสนอกองแผนงำนต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นควรให้แนบเอกสำรผลจำกกำรสัมมนำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ในส่วนที่เกีย่ วข้องจำกกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อวำงแผนกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อรองรับประชำคมอำเซียน ณ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.
สกลนคร ด้วย
สืบเนื่องจำกที่ประชุมคณบดี ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 ได้มีมติรับทรำบรำยงำนกรณี
อำจำรย์ผู้สอนที่ไม่ส่งหรือแก้คะแนนตำมเวลำที่กำหนดในปฏิทินกำรศึกษำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2555 และมอบให้รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำรและคณบดีนำประเด็นปัญหำและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรจรรยำบรรณฯ ไปพิจำรณำดำเนินกำรเพื่อลดจำนวนปัญหำกำร
ส่งคะแนนไม่ครบถ้วนทุกรำยวิชำ ซึ่งรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำพิจำรณำหำมำตรกำรในกำรลด
ปัญหำดังกล่ำว
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมำตรกำรในกำรควบคุมสำหรับอำจำรย์ผู้สอนที่ไม่ส่งหรือแก้ไข
คะแนนตำมเวลำที่กำหนดในปฏิทนิ กำรศึกษำนั้น เข้มงวดและควบคุมได้ผลดีอยู่แล้ว ซึ่งดูได้จำกสรุปรำยงำนกำรส่งคะแนนภำคต้น ปี
กำรศึกษำ 2555 ที่ ผศ.ดร.จินตนำ สและน้อย รองผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียนและประมวลผล แจ้งให้ทรำบในที่ประชุม จำกร้อยละของ
กำรส่งคะแนนทั้งหมดพบว่ำอำจำรย์ที่ส่งผลคะแนนล่ำช้ำโดยรวมคิดเป็น 1.36 % และจำแนกจำกร้อยละของแต่ละวิทยำเขตเป็นดังนี้
วิทยำเขตบำงเขน 1.79 % วิทยำเขตกำแพงแสน 0.17 % วิทยำเขตศรีรำชำ 1.44 % วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0.34 %
นอกจำกนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. กรณีข้อผิดพลำดชื่ออำจำรย์กับนำมสกุลไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องใช้เวลำในกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล โดยมักจะ
ตรวจสอบและพบข้อผิดพลำดในช่วงกำรกรอกคะแนนเสมอ จึงให้สำนักทะเบียนและประมวลผลระบุโค้ดประจำตัวอำจำรย์ผสู้ อนใน
ตำรำงเรียนแต่ละเทอม สำหรับอำจำรย์พิเศษจะต้องมีกำรกำหนดชือ่ อำจำรย์ที่รับผิดชอบของภำควิชำเป็นผู้ประสำนงำนให้ชัดเจน
2. ให้ภำควิชำมีระบบติดตำม ตรวจสอบกำรส่งเกรดของอำจำรย์
3. ให้จัดระบบและระบุวัน เวลำที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรส่งเกรดสำหรับหลักสูตรที่เรียน 3 เทอม
ที่ประชุมฯ เห็นว่ำ กำรกำหนดวันกำรส่งเกรดที่เข้มงวดโดยกำรกำหนดให้ส่งคะแนนภำยใน 10 วันหลังกำรสอบของวันสุดท้ำย
ของกำรสอนในตำรำงของมหำวิทยำลัย อำจมีผลกระทบต่อข้อสอบ ในเรื่องกำรวิเครำะห์ วิจำรณ์และกำรเขียน และมีหลำยวิชำที่ต้องใช้
วิธีสอบโดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย จึงส่งผลให้อำจำรย์ต้องออกข้อสอบแบบปรนัยแทนเพรำะใช้เวลำตรวจน้อยกว่ำ ซึ่งวิชำที่ใช้ข้อสอบ
15

ลาดับ*

10)

ครั้งที่
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4/2556

การกาหนดนโยบายและเป้าหมายในการเสนอขอ
ตาแหน่งวิชาการของคณาจารย์ในแต่ละคณะ

5/2556

การกาหนดนโยบายและเป้าหมายในการเสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในแต่ละคณะ

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
แบบอัตนัยมีเวลำจำกัดในกำรตรวจโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรำยวิชำทีส่ อบวันสุดท้ำยของตำรำงสอบ ทำให้เกิดกำรผิดพลำดในกำรส่งคะแนน
ค่อนข้ำงสูง
โดยมอบเลขำนุกำรสรุปข้อคิดเห็นเสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อเสนอมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป
สืบเนื่องจำกที่ประชุม ก.บ.ม. ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภำพันธ์ 2556 มีมติมอบให้รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำรนำประเด็นกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรหำรือกับคณะกรรมกำรกำรศึกษำเพื่อกำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยในกำรกระตุ้นให้
คณำจำรย์เสนอขอตำแหน่งทำงวิชำกำรของแต่ละคณะดังมีรำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้ว มีกำรอภิปรำยกันอย่ำงกว้ำงขวำงโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
ปัญหำ
มำตรกำร
1. ช่วงเวลำของเกณฑ์กำรเสนอขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
1. เมื่อขอยื่นแล้วมีรำงวัลให้ทันที โดยไม่ต้องรอผล
2. ผลงำนวิจัยและทุนในกำรทำวิจยั
2. จัดทำแผนพัฒนำระดับบุคคลใหม่
3. กำรลำดับควำมสำคัญของภำระงำน
3. กำหนดภำระงำนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำระดับบุคคล
4. เกณฑ์ที่มีควำมแตกต่ำง (เข้มงวดกว่ำสถำบันอื่น)
4. ต้องมีระบบติดตำมภำยในแต่ละระดับตั้งแต่ภำควิชำ/คณะ/
5. อำจำรย์ใหม่ลำออก อำจำรย์เก่ำเกษียณอำยุรำชกำร
ส่วนกลำง
ทำให้มีอำจำรย์ใหม่อยู่เสมอ
5. ให้ทุนวิจัยสำหรับอำจำรย์ใหม่
6. วิธีกำรปรับจำก ผศ. เพิ่มเป็น รศ.
6. ต้องมีระบบ mentor ที่ดีและเข้มแข็ง
7. วิธีกำรพิจำรณำ
7. พัฒนำฝ่ำยสนับสนุนภำระงำนด้ำนเอกสำรของอำจำรย์
8. กำรเสนอตำแหน่งทำงวิชำกำรใช้ระยะเวลำยำวนำน
8. พิจำรณำปรับกระบวนกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรให้ใช้
มำกกว่ำ 1 ปี
ระยะเวลำน้อยลง
ที่ประชุมฯ เห็นว่ำควรมอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและวิจัยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ดำเนินกำรทำวิจยั สถำบันเพื่อให้ทรำบถึงปัญหำที่แท้จริง เพื่อหำวิธีกำรแก้ปัญหำได้ตรงประเด็น
โดยมอบเลขำนุกำรสรุปข้อคิดเห็นเสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพือ่ เสนอมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป
ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 4/2556 แล้ว มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและแก้ไข ดังนี้
ปัญหา
1. อำจำรย์ไม่ได้ขอตำแหน่งทำงวิชำกำรตำมช่วงเวลำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผศ./รศ./ศ.
2. ผลงำนวิจัยไม่เพียงพอ / ไม่มีคณ
ุ ภำพ
3. อำจำรย์ได้รับมอบหมำยภำระงำนไม่เหมำะสมทำให้ไม่พร้อมจะขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
4. มหำวิทยำลัยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. โดยประเมินสูงกว่ำ
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4/2556

หัวข้อ

การจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองใน
สถาบันอุดมศึกษา

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
หลักเกณฑ์ฯ ขั้นต่ำ
5. ใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำนำน ขำดระบบสนับสนุนในกำรติดตำมเร่งรัดผู้ทรงคุณวุฒิ
6. คณะขำดแผนกำรดำเนินกำรกำกับดูแลกำรพัฒนำเพื่อขอตำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ (ขำดระบบสนับสนุนใน
กำรขอตำแหน่งวิชำกำรในระดับคณะ)
7. อำจำรย์ใหม่ลำออก อำจำรย์เก่ำเกษียณอำยุรำชกำร ทำให้มีกำรรับอำจำรย์ใหม่อยูเ่ สมอ
8. ขำดแรงจูงใจที่มำกพอ
มาตรการ
1. สร้ำงแรงจูงใจและปรับทัศนคติในกำรยื่นขอตำแหน่งทำงวิชำกำร (กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นหน้ำที่ของอำจำรย์)
2. คณะต้องมีแผนกำรดำเนินกำรกำกับดูแลกำรพัฒนำเพื่อขอตำแหน่งทำงวิชำกำรระดับบุคคล
3. กำหนดภำระงำนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรพัฒนำเพื่อขอตำแหน่งทำงวิชำกำรระดับบุคคล
4. มีระบบติดตำมภำยในแต่ละระดับตั้งแต่ภำควิชำ/คณะ/ส่วนกลำง
5. ให้ทุนวิจัยสำหรับอำจำรย์ใหม่
6. มีระบบ mentor ที่ดีและเข้มแข็ง
7. พัฒนำฝ่ำยสนับสนุนภำระงำนด้ำนเอกสำรของอำจำรย์
8. พิจำรณำปรับกระบวนกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรให้ใช้ระยะเวลำน้อยลง
ที่ประชุมฯ เห็นว่ำมหำวิทยำลัยควรมอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยวิจัยพิจำรณำอีกครั้ง
โดยเสนอให้มีกำรทำวิจัยสถำบันเพื่อทรำบถึงปัญหำที่แท้จริงเพื่อแก้ปัญหำได้ตรงประเด็น
โดยมอบเลขำนุกำรสรุปข้อคิดเห็นเสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพือ่ เสนอมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรเรื่อง กำรเรียนกำรสอนระดับอุดมศึกษำเพื่อสร้ำงควำม
เป็นพลเมือง เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลำคม 2555 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองในระดับอุดมศึกษำ เพื่อให้ได้แนวปฏิบตั ิที่ดีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อสร้ำงควำม
เป็นพลเมือง และเพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถนำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไปประยุกต์ใช้ในสถำบันได้
และที่ประชุมคณะทำงำนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนควำมเป็นพลเมือง ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2555
เห็นชอบให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ในวันที่ 15 มีนำคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ติดตำมผลที่สถำบันอุดมศึกษำได้จดั กำรเรียน
กำรสอนควำมเป็นพลเมือง โดยกำรนำเสนอตัวอย่ำงของแต่ละสถำบัน 2) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดรี ะหว่ำงกัน และ 3) กำร
ร่วมเสนอแนะแนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนควำมเป็นพลเมืองให้เหมำะกับบริบทของสถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งให้มีควำม
ทั่วถึงและยั่งยืน
ในกำรนี้ทำงสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ส่งหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว153 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2556 เรื่อง
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การจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองใน
สถาบันอุดมศึกษา

5/2556

การวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางหลักสูตรที่ควร
เปิดสอนตามข้อเสนอแนะของกรรมการนโยบาย

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนควำมเป็นพลเมืองในสถำบันอุดมศึกษำ แจ้งให้มหำวิทยำลัยจัดส่งข้อมูลที่มีกำรเรียนกำรสอนเรื่องควำม
เป็นพลเมือง หรือมีชื่อเป็นอย่ำงอื่นที่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์คล้ำยคลึงกัน ซึ่งอำจจัดในรูปของรำยวิชำ 1 วิชำ หรือที่สอดแทรกอยู่ใน
รำยวิชำหรือลักษณะอื่นๆ พร้อมตัวอย่ำง โดยให้กรอกข้อมูลในเอกสำรที่แนบ พร้อมแผ่น CD จัดส่งให้กับ สกอ. ภำยในวันที่ 13
กุมภำพันธ์ 2556 นั้น
รศ.ดร.ลดำวัลย์ พวงจิตร ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร แจ้งให้กรรมกำรผู้แทนแต่ละคณะและวิทยำเขต สำรวจข้อมูลดังกล่ำว
ของคณะและวิทยำเขต และให้นำเสนอข้อมูลในกำรประชุมครั้งต่อไป
ประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำจึงขอติดตำมผลกำรสำรวจข้อมูลดังกล่ำว โดยมีคณะทีส่ ่งข้อมูลรำยวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอน
ที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นพลเมืองรวมทั้งสิ้น 4 คณะ ดังนี้ 1) คณะเศรษฐศำสตร์ 2) คณะบริหำรธุรกิจ 3) คณะสังคมศำสตร์ 4) คณะ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผศ.ดร.ลดำวัลย์ พวงจิตร ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร จะดำเนินกำรรวบรวมส่งข้อมูลให้ สกอ. ต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้วมีกำรอภิปรำยกันอย่ำงกว้ำงขวำงโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
ศักยภาพและแนวทางของหลักสูตรที่ควรเปิดสอน
1. กำรเปิดสอนหลักสูตรในปัจจุบนั ไม่มีกำรนำยุทธศำสตร์ของประเทศและยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยมำ
วิเครำะห์ควำมจำเป็นในกำรเปิดสอนหลักสูตรนั้นๆ ดังนั้น จึงควรมีกำรวิเครำะห์ถึงควำมจำเป็นในกำรเปิดสอนหลักสูตร ควรวิเครำะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน และตรวจสอบควำมซ้ำซ้อนของหลักสูตรก่อนกำรจัดทำหลักสูตร
2. ควรมีกำรทำวิจัยควำมต้องกำรของประเทศในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ เพื่อมหำวิทยำลัยจะได้สร้ำงหลักสูตรที่
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศได้จริง ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นว่ำ พลังงำนและอำหำรเป็นประเด็นสำคัญที่ประเทศ
ต้องกำรในอนำคตอย่ำงแน่นอน ซึ่งนอกเหนือจำก 2 ประเด็นดังกล่ำวแล้ว ยังมีประเด็นด้ำนอื่นๆ อีก ที่ประชุมฯ จึงมอบหมำยให้
กรรมกำรผู้แทนแต่ละคณะและวิทยำเขต สำรวจควำมต้องกำรของประเทศในปัจจุบันและอนำคตที่ตรงกับควำมเชี่ยวชำญของคณะ
เพื่อแจ้งในที่ประชุมฯ ครำวต่อไป
การดาเนินงานด้านการเรียนการสอนเชิงรุก
1. สร้ำงควำมพร้อมให้กับนิสิต โดยกำรเพิม่ กิจกรรมให้นิสติ มีกำรค้นคว้ำหำข้อมูลเพิม่ เติมและมีจิตสำธำรณะ
2. กำรตั้งเป้ำหมำยเชิงรุกและให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก (change) ระดับภำควิชำ / คณะ/
มหำวิทยำลัย ในแต่ละด้ำน
3. กำรสอนเชิงรุก โดยอำศัยเทคโนโลยี (สื่อกำรสอนที่ทันสมัย) ควบคู่กับกำรพัฒนำอำจำรย์ในกำรใช้เครื่องมือ
อื่นๆ เช่น กำรสอนออนไลน์
4. ปรับเปลีย่ นทัศนคติและแนวทำงกำรสอนของอำจำรย์ จำกที่เน้นกำรสอนเนื้อหำในห้องเรียนเป็นหลัก ให้
เปลี่ยนเป็นกำรสอนที่มุ่งเน้นให้นิสติ เป็นผู้ค้นคว้ำหำควำมรู้ และวิเครำะห์ด้วยตนเองเพิ่มเติม โดยอำจำรย์คือผู้แนะนำ (คุณอำนวย) ให้
นิสิตสำมำรถค้นหำควำมรู้ และนำควำมรู้ไปใช้ได้จริง
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5. เน้นกำรพัฒนำทักษะอำจำรย์ให้สำมำรถทำกำรสอนแบบ Problem-based learning (เพื่อพัฒนำนิสิตให้รู้จัก
ปัญหำและแก้ปัญหำ) โดยกำรจัดโครงกำรอบรมแบบเข้มข้นก่อนกำรมอบหมำยภำรกิจอื่น
6. กำรวิเครำะห์ถึงคำจำกัดควำมและขอบเขตของกำรสอนเชิงรุกที่ชัดเจน เพื่อภำควิชำ/คณะ ได้ดำเนินกำร
จัดทำหลักสูตรและรำยวิชำที่สอดคล้องกับขอบเขตของกำรสอนเชิงรุก
7. จัดกลุ่มอำจำรย์ตำมอำยุงำนเพือ่ พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เหมำะสมกับประสบกำรณ์ทำงำน
ขอให้คณะกรรมกำรสำรวจควำมต้องกำรของประเทศ และเสนอในที่ประชุมฯ ครั้งต่อไป ก่อนจะมอบ
เลขำนุกำรสรุปข้อคิดเห็นเสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อเสนอมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป
การวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางหลักสูตรที่ควร
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำและแสดงควำมคิดเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
เปิดสอนตามข้อเสนอแนะของกรรมการนโยบาย
- ในแต่ละสำขำวิชำ/สำขำวิชำชีพของคณะ/วิทยำเขต ควรมีกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังคนในแต่ละสำขำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและชัดเจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำขำที่ขำดแคลน
มอบเลขำนุกำรรวบรวมข้อเสนอแนะและเสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรต่อไป
การพิจารณาสาขาวิชาที่มีเหตุผลจาเป็นต้องบรรจุ
ที่ประชุมกรรมกำรกำรศึกษำพิจำรณำแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ แนวทำงกำรกำหนดสำขำวิชำจำแนกตำมควำมจำเป็นใน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้วยคุณวุฒิ
กำรบรรจุอำจำรย์ด้วยคุณวุฒิระดับปริญญำโท ด้วยสำเหตุดังนี้
ปริญญาโท
1. เป็นสำขำที่มีผสู้ ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกจำนวนน้อย (และ/หรือ ประกำศรับสมัครอำจำรย์คุณวุฒิ
ปริญญำเอกแล้ว แต่ไม่มผี ู้สมัคร)
2. เป็นสำขำที่ไม่มีสถำบันอื่นเปิดสอนหรือมีสถำบันอื่นเปิดสอน แต่มีจำนวนน้อย
นอกจำกนั้นที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะที่เปิดรับอำจำรย์ในระดับปริญญำโทจะต้องทำแผนพัฒนำอำจำรย์ โดยกำหนดให้ศึกษำต่อในระดับปริญญำ
เอกภำยใน 1 ปี โดยใช้เงินรำยได้ของคณะ
2. คณะต้องจัดทำแผนพัฒนำอำจำรย์ที่มีอยู่ (แผน 5 ปี) อย่ำงละเอียด โดยอำจำรย์ใหม่ต้องดำเนินกำรตำมสัญญำที่
ระบุไว้ และพัฒนำอำจำรย์เดิมให้เข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำรที่สูงขึ้น ตำมช่วงเวลำที่คณะกรรมกำรกำรบริหำรงำนบุคคลประจำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ก.บ.ม.) กำหนด
มอบเลขำนุกำรสรุปข้อคิดเห็นเสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อเสนอมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแนวทาง
สืบเนื่องจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.ว.) ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2556
การกลั่นกรองวารสารใน Beall’s List
คณะกรรมกำรฯ ได้มีข้อคิดเห็นเกีย่ วกับผลงำนทำงวิชำกำรที่มีอำจำรย์ยื่นเพื่อเสนอขอตำแหน่งทำงวิชำกำร สรุปประเด็น ดังนี้
1. ผลงำนทำงวิชำกำรที่ปรำกฏในวำรสำร Beall’s List of Predatory, Opan-Access Publishers อำจเป็นวำรสำรที่อยู่
ในฐำนข้อมูล ISI และ Scopus เช่น วำรสำรทีม่ ักขึ้นต้นด้วยคำว่ำ European Journal of…, American Journal of… เป็นต้น วำรสำรใน
Beall’s List บำงรำยกำรเป็นวำรสำรที่ไม่มีกองบรรณำธิกำร หำที่อยู่ไม่ได้ ถ้ำจ่ำยเงินประมำณ $400 ภำยในสองสัปดำห์จะได้รับกำร

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

19

ลาดับ*

ครั้งที่

หัวข้อ

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ตีพิมพ์ online วำรสำรดังกล่ำวมีโอกำสที่จะถูกถอดออกจำกฐำนข้อมูล และในปัจจุบัน สกว. จะไม่พิจำรณำบทควำมที่ตีพมิ พ์ใน
Beall’s List โดยถือว่ำเป็นบทควำมที่ไม่มี Peer Review และไม่น่ำเชื่อถือ ถึงแม้ว่ำบำงรำยกำรจะมี Impact Factor ก็ตำม
2. ในกำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรที่ตีพิมพ์ใน Beall’s List เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรนั้น คณะ
กรรมกำรฯ (ก.พ.ว.) มีควำมเห็นว่ำวำรสำรใดมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตำมเกณฑ์ ก.พ.อ. คือ มีกำหนดออกทีแ่ น่นอน และมี Peer Review
กำรพิจำรณำคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำรนั้นให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. เสนอให้ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์พิจำรณำแจ้งให้อำจำรย์ นักวิจัย ทรำบถึงกำรตีพิมพ์ผลงำนทำง
วิชำกำรใน Beall’s List of Predatory บำงรำยกำรอำจถูกถอดออกจำกฐำน Scoupus ซึ่งจะทำให้ไม่ปรำกฏผลงำน และมีผลต่อกำรจัด
Ranking ด้วย
ที่ประชุมฯ รับทรำบและเห็นชอบให้แจ้งทุกคณะรับทรำบถึงเรื่องดังกล่ำว และให้คณะมีกำรตรวจสอบวำรสำรก่อนกำรเสนอเพื่อ
ตี พิมพ์โดยตรวจสอบตำมเกณฑ์ ก.พ.อ. และวำรสำรที่จะตีพิมพ์ต้องมีกำหนดกำรออกวำรสำรที่แน่นอนต้องมี Peer Review และ Impact
Factor

15)

5/2556

16)

6/2556

(ร่าง) แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ตำมที่ได้มีกำรประชุมหำรือเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรสองปริญญำ ระหว่ำงหลักสูตรของ
สองปริญญา (Double Degree Program)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กับหลักสูตรของมหำวิทยำลัยที่มคี วำมร่วมมือในต่ำงประเทศ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2556 และได้หำรือ
เพิ่มเติมกับคณบดีบัณฑิตวิทยำลัยและสำนักทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 แล้วนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำร
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำพิจำรณำ (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร
ร่วมสองปริญญำ ดังรำยละเอียดตำมสำเนำเอกสำรที่แนบมำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น
ที่ประชุมกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้สลับลำดับข้อจำกข้อ 5 มำ
เป็นข้อ 3 เนื่องจำกควรมีกำรจัดทำรำยละเอียดควำมตกลงร่วมมือ (Memorandum of Agreement) หรือจดหมำยแสดงเจตจำนงระหว่ำง
หลักสูตรต่อหลักสูตรก่อนแล้วจึงจัดทำโครงกำรเสนอขออนุมตั ิต่อสภำมหำวิทยำลัยฯ ดังมีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ
แนวทางการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้หำรือเกี่ยวกับเรื่องกำรสัมมนำและกำรศึกษำดูงำนประจำปี 2556 ของ
ประจาปีของคณะกรรมการการศึกษา มก.
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ว่ำควรมีกำรสัมมนำทำงวิชำกำรและ/หรือศึกษำดูงำนในเรื่องใดและสถำนที่ใด โดยพิจำรณำจำก
ข้อเสนอแนะของผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ ตั้งแต่ปี 2553-2555 และขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรฯ
ที่ประชุมฯ ได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อในกำรสัมมนำ/ศึกษำดูงำนในเบื้องต้นก่อน ดังนี้
 หัวข้อ
1. แนวทำง/แนวปฏิบัติกำรจัดทำหลักสูตร Double Degree
2. เส้นทำงกำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นนำนำชำติ
3. กำรพัฒนำนิสิตโดยผ่ำนวิชำศึกษำทั่วไป

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

20

ลาดับ*

ครั้งที่

หัวข้อ

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา


17)

8/2556

(ร่าง) รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา ... ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11/2556

(ร่าง) รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา .... ต่อสภามหาวิทยาลัย

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

สถำนที่
- ในมหำวิทยำลัย (วิทยำเขตต่ำงๆ)
- นอกมหำวิทยำลัย (กรณีไปศึกษำดูงำน)
 ช่วงวันและเวลำ
- ประมำณเดือนพฤษภำคม
ประธำนฯ ขอกรรมกำรทุกท่ำนพิจำรณำและเสนอควำมคิดเห็นในกำรประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ผู้อำนวยกำร
กองบริกำรกำรศึกษำ ร่ำงโครงกำรฯ สัมมนำทำงวิชำกำร/ศึกษำดูงำนของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ตำมหัวข้อที่เสนอในเบื้องต้น
เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไป
ตำมที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้มีกำรประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2556 ได้มี
มติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทางานพิจารณากาหนดกรอบ/ประเด็นการพิจารณารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรของ มก.
(มคอ.7) เพื่อพิจำรณำกำหนดกรอบ/ประเด็นกำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตรของ มก.ต่อสภำมหำวิทยำลัยฯ ให้
สอดคล้องกับประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง “แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2552” ข้อ 6.5 ระบุไว้ว่ำ “ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนผลกำรจัด
กำรศึกษำต่อสภำสถำบันอุดมศึกษำ ด้วยกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร(มคอ.7)” และนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบต่อไป โดยมีรำยนำมคณะทำงำนดังนี้
1. นำงลิลลี่ กำวีต๊ะ
ประธำนคณะทำงำน
2. นำยวิเชียร กิจปรีชำวนิช
คณะทำงำน
3. นำงชัชรี แก้วสุรลิขิต
คณะทำงำน
4. นำยอนำมัย ดำเนตร (วิทยำเขตกำแพงแสน)
คณะทำงำน
5. นำงภัทรวดี สุ่มทอง นำคมี (วิทยำเขตศรีรำชำ)
คณะทำงำน
6. นำยอภิชำต แจ้งบำรุง (วิทยำเขตฯสกลนคร)
คณะทำงำน
7. นำงวรำภรณ์ สมบูรณ์กุล
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
8. นำงมันตำ พันธ์จิตต์
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรทุกท่ำนพิจำรณำ “(ร่ำง) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ ... ต่อสภำ
มหำวิทยำลัยฯ” รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกประกอบกำรประชุม และเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติมในกำรประชุมครั้งต่อไป
ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2552 เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ระบุไว้ว่ำ “ให้สถำบันอุดมศึกษำบริหำรจัดกำรหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะ
21

ลาดับ*

ครั้งที่

หัวข้อ
เกษตรศาสตร์

18)

13/2556

(ร่าง) รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา .... ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11/2556

การนา มคอ. 7 แทนการวิจัยสถาบัน

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดในมำตรฐำนคุณวุฒสิ ำขำ/สำขำวิชำนั้นๆ หรือกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ กรณี
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรยังมิได้ประกำศมำตรฐำนคุณวุฒสิ ำขำ/สำขำวิชำของระดับคุณวุฒินั้นๆ และธำรงไว้ซึ่งคุณภำพมำตรฐำนดังกล่ำว”
โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจำรณำคือ ในข้อ 6.5 “ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนผลกำร
จัดกำรศึกษำต่อสภำสถำบันอุดมศึกษำทุกปีกำรศึกษำ ด้วยกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7)”นั้น และเพื่อให้
กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2555 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
มก. จึงแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อพิจำรณำกำหนดกรอบ/ประเด็นกำรพิจำรณำกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตรของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552
ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำและจัดทำ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตรต่อสภำมหำวิทยำลัย ดังมีรำยละเอียดสรุปได้
7 ข้อ ดังมีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ
ตำมที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้มีกำรประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะทางานพิจารณากาหนดกรอบ/ประเด็นการพิจารณารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรของ มก. (มคอ.7) เพื่อพิจำรณำ
กำหนดกรอบ/ประเด็นกำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตรของ มก. ต่อสภำมหำวิทยำลัยฯ ให้สอดคล้องกับประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง “แนวทำงกำรปฏิบัตติ ำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552”
และนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป นั้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้มีกำรประชุมครั้งที่
11/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2556 ได้พิจำรณำกำรจัดทำ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตรต่อสภำมหำวิทยำลัย ดังมี
รำยละเอียดสรุปได้ 7 ข้อ (ประเด็น) แล้ว นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตรฯ และข้อมูลภำวะกำรได้
งำนทำของบัณฑิตประกอบกำรพิจำรณำกำรกำหนด “จำนวนร้อยละ” แล้ว มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังมีรำยละเอียดตำมเอกสำร
แนบ
ตำมที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้กำหนดให้ทุกหลักสูตร (มคอ.2) เมื่อจะดำเนินกำร
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป สำมำรถนำ มคอ. 7 ของหลักสูตร มำประกอบกำรพิจำรณำกำรปรับปรุงหลักสูตร ทดแทนกำรทำวิจยั
สถำบันได้ นั้น (ซึ่งที่ประชุมคณบดี ในกำรประชุมครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2548 มีมติเห็นชอบในหลักกำรปรับปรุง
หลักสูตร ให้ดำเนินกำรวิจัยสถำบันก่อนที่จะเสนอต่อมหำวิทยำลัย โดยมีหัวข้อตำมที่เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.
2548 กำหนดในหัวข้อ “กำรประกันคุณภำพของหลักสูตร”)
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรำยละเอียดในกำรจัดทำ มคอ.7 หำกนำมำทดแทนกำรจัดทำวิจัยสถำบันแล้ว จะสำมำรถ
ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญอย่ำงน้อย 4 ประเด็น หรือไม่ (ตำมที่เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 กำหนด) ดังนี้
1. กำรบริหำรหลักสูตร
2. ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจยั
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13/2556

การนา มคอ. 7 แทนการวิจัยสถาบัน

10/2556

การลงทะเบียนจานวนหน่วยกิตเกินกาหนด

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
3. กำรสนับสนุนและกำรให้คำแนะนำนิสิต
4. ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคมและ/หรือควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรทุกท่ำนพิจำรณำรำยละเอียดต่ำงๆ ก่อนแล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไป
ตำมที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้กำหนดให้ทุกหลักสูตร (มคอ.2) เมื่อจะดำเนินกำร
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป สำมำรถนำ มคอ. 7 ของหลักสูตร มำประกอบกำรพิจำรณำกำรปรับปรุงหลักสูตร ทดแทนกำรทำวิจยั
สถำบันได้ นั้น (ซึ่งที่ประชุมคณบดี ในกำรประชุมครั้งที่ 11/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2548 มีมติเห็นชอบในหลักกำรปรับปรุง
หลักสูตร ให้ดำเนินกำรวิจัยสถำบันก่อนที่จะเสนอต่อมหำวิทยำลัย โดยมีหัวข้อตำมที่เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.
2548 กำหนดในหัวข้อ “กำรประกันคุณภำพของหลักสูตร”) และทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ในกำรประชุมครั้งที่ 11/2556
เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2556 ได้ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรำยละเอียดในกำรจัดทำ มคอ.7 หำกนำมำทดแทนกำรจัดทำวิจัยสถำบันแล้ว
จะสำมำรถครอบคลุมประเด็นที่สำคัญอย่ำงน้อย 4 ประเด็น หรือไม่ (ตำมที่เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 กำหนด) ดังนี้
1. กำรบริหำรหลักสูตร
2. ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจยั
3. กำรสนับสนุนและกำรให้คำแนะนำนิสิต
4. ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สังคมและ/หรือควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำรำยละเอียดใน มคอ. 7 และประเด็นสำคัญที่เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ 4
ประเด็น แล้ว มีมติให้ควำมเห็นชอบ ดังนี้
กำรดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป สำมำรถนำ มคอ. 7 ของหลักสูตร มำประกอบกำรพิจำรณำกำรปรับปรุงหลักสูตร
ทดแทนกำรทำวิจัยสถำบันได้ ในกรณีที่ มคอ. 7 ปรำกฏรำยละเอียดครบถ้วนทุกหัวข้อและครอบคลุมประเด็นสำคัญ 4 ประเด็นข้ำงต้น
เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรของ มก. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หำกกำรปรับปรุงหลักสูตรที่ยังไม่ครบรอบระยะเวลำ
กำรปรับปรุงหลักสูตร (ก่อน 5 ปี) หรือยังไม่มีนิสติ สำเร็จกำรศึกษำ ก็สำมำรถอนุโลมได้โดยอำจไม่ต้องรำยงำนผล/แสดงข้อมูล “ควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต” ได้
มอบเลขำนุกำรเสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรทรำบต่อไป
ตำมที่มีประกำศ “เรื่อง กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมบริกำรทำงกำรศึกษำสำหรับนิสิตปริญญำตรีภำคปกติและภำคพิเศษ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” ฉบับประกำศ ณ วันที่ 20 สิงหำคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้กำรปฏิบัติในกำรกำหนดจำนวนหน่วยกิตรวมสูงสุด
ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรจึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำพิจำรณำกำรแก้ไขปรับปรุงประกำศ ดังมี
รำยละเอียด ดังกล่ำวในข้อ 11 ดังนี้
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มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
แก้ไขจำก “11. ค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนดให้ ยกเว้นนิสติ ปีสดุ ท้ำยของหลักสูตรขึ้นไป
11.1 สำหรับนิสิตภำคปกติ
บรรยำยหน่วยกิตละ
500บำท
ปฏิบัติกำรหน่วยกิตละ
1,000 บำท
11.2 สำหรับนิสิตภำคพิเศษ
บรรยำยหน่วยกิตละ
1,000 บำท
ปฏิบัติกำรหน่วยกิตละ
1,500 บำท”
เป็น
“11. ค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนดให้ และได้รับกำรอนุมัตจิ ำกคณบดีแล้ว
ยกเว้นนิสิตปีสุดท้ำยของหลักสูตรขึ้นไป
11.1 สำหรับนิสิตภำคปกติ
บรรยำยหน่วยกิตละ
500 บำท
ปฏิบัติกำรหน่วยกิตละ
1,000 บำท
11.2 สำหรับนิสิตภำคพิเศษ/โครงกำรพิเศษ บรรยำยหน่วยกิตละ
1,000 บำท
ปฏิบัติกำรหน่วยกิตละ
1,500 บำท
ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตรวมสูงสุดต้องไม่เกินกว่ำ 25 หน่วยกิต และยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบียนเกิน
ในรำยวิชำฝึกงำน”
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้ว มีมติเห็นชอบให้เวียนขอควำมคิดเห็น กำรแก้ไขประกำศดังกล่ำวให้
ทุกคณะพิจำรณำข้อควำมที่เพิ่มเติมและจำนวนหน่วยกิตที่เหมำะสม พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบ และเหตุผลในกำรกำหนดหน่วย
กิตรวมสูงสุดต้องไม่เกินกว่ำ 25 หน่วยกิต โดยแจ้งมติเสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรพิจำรณำ ก่อนดำเนินกำรต่อไป
การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษา
สืบเนื่องจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2556 ได้พิจำรณำ
สาหรับนิสิตปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ
ประกำศ “เรื่อง กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมบริกำรทำงกำรศึกษำสำหรับนิสติ ปริญญำตรีภำคปกติและภำคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับประกาศ ณ วันที่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” ฉบับประกำศ ณ วันที่ 20 สิงหำคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้กำรปฏิบัติในกำรกำหนดจำนวนหน่วยกิตรวมสูงสุด
20 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรจึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำพิจำรณำกำรแก้ไขปรับปรุงประกำศ ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. มีมติเห็นชอบให้เวียนขอควำมคิดเห็น กำรแก้ไขประกำศดังกล่ำวให้ทุกคณะพิจำรณำข้อควำมที่
เพิ่มเติมและจำนวนหน่วยกิตที่เหมำะสม (ไม่เกินกว่ำ 25 หน่วยกิต) ก่อนเสนอมหำวิทยำลัยต่อไป ดังมีรำยละเอียดกำรปรับแก้ไขในข้อ
11 เป็นดังนี้
“11. ค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนดให้ และได้รับการอนุมัติจากคณบดีแล้ว ยกเว้น
นิสิตปีสุดท้ำยของหลักสูตรขึ้นไป
11.1 สำหรับนิสิตภำคปกติ
บรรยำยหน่วยกิตละ
500 บำท
ปฏิบัติกำรหน่วยกิตละ
1,000 บำท

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556
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มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
11.2 สำหรับนิสิตภำคพิเศษ/โครงกำรพิเศษ

20)

11/2556

การประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร (12 ตัวบ่งชี้)

บรรยำยหน่วยกิตละ
1,000 บำท
ปฏิบัติกำรหน่วยกิตละ
1,500 บำท
ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตรวมสูงสุดต้องไม่เกินกว่า 25 หน่วยกิต และยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรลงทะเบียน
เกินในรำยวิชำฝึกงำน”
ฝ่ำยเลขำนุกำรได้รวบรวมและสรุปข้อคิดเห็นจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- เห็นชอบ 25 หน่วยงาน (เพื่อไม่ให้ตำรำงเรียน/ตำรำงสอบ ซ้ำซ้อนและนิสติ สำมำรถเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
นิสิตควรมีผลกำรเรียนไม่ต่ำกว่ำ 2.00 รวมถึงเห็นชอบกรณีต้องได้รบั กำรอนุมัติจำกคณบดี)
- ไม่เห็นชอบ 1 หน่วยงาน (เนื่องจำกเป็นกำรศึกษำของระดับปริญญำตรี)
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการแก้ไขประกาศในข้อ 11 ดังกล่าวข้างต้น
มอบเลขำนุกำรดำเนินกำรเสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อมหำวิทยำลัยฯ พิจำรณำต่อไป
รศ.ดร.ลิลลี่ กำวีตะ๊ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร กรรมกำรประเภทผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ทรำบว่ำ ตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่องแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 ได้กำหนด
แนวทำงในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยละเอียดของหลักสูตรไว้ตำมลำดับ และหลักสูตรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยฯ ได้ดำเนินกำรจัดทำ/
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และดำเนินกำรเปิดสอนไปแล้ว นั้น
ประเด็นที่ทุกหลักสูตรต้องให้ควำมสำคัญในขณะนี้ คือในข้อ 8 ดังนี้
“8. ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงที่มีคณ
ุ ภำพและมำตรฐำนตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เมื่อวสถำบันอุดมศึกษำได้เปิดสอนไปแล้วอย่ำงน้อยครึ่งหนึ่งระยะเวลำของหลักสูตรตำม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
…
8.2 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในรำยละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับกำรประกัน

คุณภำพภำยในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรทีไ่ ด้พัฒนำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เว้นแต่หลักสูตรใดที่มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำได้กำหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์กำรประเมินเพิ่มเติม
ผลกำรประเมินคุณภำพจะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำนั้นๆกำหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่ ...
8.3 หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับกำรเผยแพร่ ให้สถำบันอุดมศึกษำดำเนินกำรปรับปรุงตำมเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำจะกำหนดจำกผลกำรประเมินต่อไป
8.4 กรณีหลักสูตรใดได้รับกำรเผยแพร่แล้ว สถำบันอุดมศึกษำจะต้องกำกับดูแลให้มีกำรรักษำคุณภำพให้มีมำตรฐำน
อยู่เสมอ โดยผลกำรประเมินคุณภำพภำยในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือเป็นไปตำมที่มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ
นั้นกำหนดทุกปีหลังจำกได้รับกำรเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไป
* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556
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ลาดับ*

ครั้งที่

21)

12/2556

22)

12/2556

หัวข้อ

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ตามที่กาหนด ให้ สกอ.เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่ำสถำบันอุดมศึกษำนั้น
จะได้มีกำรปรับปรุงตำมเงื่อนไขของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ”
ทั้งนี้ ในกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมตัวบ่งชี้ (12 ตัวบ่งชี้) ที่กำหนดในหลักสูตร จะต้องผ่ำนตำมเกณฑ์กำรประเมินที่
กำหนดไว้ (หลักสูตรของคณะทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลกำรดำเนินกำรที่บรรลุตำมเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี จึงจะได้รับกำร
เผยแพร่หลักสูตรทีไ่ ด้มำตรฐำนฯ) ทั้งนี้ เพื่อให้กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ หากหลักสูตรใดที่ได้มีการตรวจประเมินแล้วพบว่าไม่ผ่านตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 ขอให้เร่งดาเนินการปรับแก้
ไข จนกว่าหลักสูตรจะผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าวด้วย เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการเผยแพร่หลักสูตร
(ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษา หรือ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้วมีมติให้ส่งคืนร่ำง โดยมีข้อเสนอแนะเกีย่ วกับข้อบังคับและประกำศทั้ง
สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 ฉบับ กำรให้คำนิยำมหรือกำหนดควำมหมำยของคำในแต่ละฉบับแตกต่ำงกันและยังไม่มีควำมชัดเจน เช่น คำว่ำ “สถำนศึกษำ” และ
เนื่องจำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ไม่ทรำบถึงเป้ำหมำยหลักและเหตุผลของร่ำงข้อบังคับและประกำศดังกล่ำว รวมถึงกำรนำไปใช้
ข้อบังคับหรือประกำศทั้ง 3 ฉบับ เนื่องมำจำกข้อมูลทีไ่ ด้รับไม่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ และไม่มีผู้ใดสำมำรถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกำร
กำหนดชื่อและกำรผนวกเรื่องต่ำงๆ ในร่ำงฉบับเดียวกัน ดังนั้น ที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะให้แยกประกำศหรือข้อบังคับเรื่องกำรจัด
กำรศึกษำกับกำรวิจยั เป็นคนละฉบับเพื่อมิให้เกิดควำมสับสน นอกจำกนี้เห็นควรให้มีคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกลั่นกรอง โดยกำหนด
หลักกำรสำคัญในกำรร่ำงข้อบังคับและประกำศทั้ง 3 ฉบับก่อน ทั้งนี้ ขอให้ดูข้อมูลของมหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นแนวทำงในกำรจัดทำร่ำงทั้ง 3 ฉบับ รวมถึงประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร
(http://www.mua.go.th/users/he-commission/law.php) มำประกอบกำรพิจำรณำร่ำงข้อบังคับและประกำศดังกล่ำว
ที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะให้นำประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับหรือกำรเข้ำสมทบของ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนกับสถำบันในประเทศหรือต่ำงประเทศ พ.ศ. 2551 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ มำ
ประกอบกำรพิจำรณำร่ำงด้วย นอกจำกนี้ ที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังมีรำยละเอียดในตำรำงแนบท้ำยรำยงำนกำรประชุม
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการ
ที่ประชุมฯ มีข้อสังเกตในกำรระบุเป็น “ข้อบังคับ” หรือ “ประกำศ” โดยเปรียบเทียบกับร่ำงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุชื่อหัว
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาหรือสถาบันวิจัย
เรื่องแตกต่ำงกัน มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ย่อหน้ำแรกบรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อควำมเป็น “... วิชำกำรกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตำงประเทศเป็นไปอย่ำง
มีมำตรฐำน คุณภำพ อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำ ... ”
2. ข้อ 3 ให้เพิ่มคำนิยำมของคำว่ำ “สภำสถำบัน”
3. ข้อ 5.1.3 แก้ไขกำรพิมพ์จำก “ในกำรจัดหลักสูตรร่วมกนั สถำบันทั้งสอง ... ” เป็น “ในกำรจัดหลักสูตรร่วมกัน
สถำบันทั้งสอง ... ”
4. ให้ตรวจทำนควำมสอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรือ่ ง แนวทำงควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงสถำบันอุดศึกษำไทยกับสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ พ.ศ. 2550

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556
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ลาดับ* ครั้งที่
23) 12/2556

24)

14/2556

หัวข้อ
(ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการดาเนินการจัดการศึกษา
และดาเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษา

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ที่ประชุมฯ เห็นว่ำข้อบังคับนีร้ ะบุวัตถุประสงค์ของข้อบังคับกว้ำงไปและมีคำนิยำมทีไ่ ม่สอดคล้องกับประกำศ
มหำวิทยำลัย เรื่อง กำรจัดกำรกำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำหรือสถำบันวิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. หัวข้อของร่ำงข้อบังคับฯ เสนอแนะให้แก้ไขจำก “สถำนศึกษำ” เป็น “สถำบันอุดมศึกษำ”
2. ข้อ 3 ให้แยกคำนิยำมของสถำบันอุดมศึกษำกับสถำบันวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ
3. ให้แยกกำรจัดกำรศึกษำ กับกำรวิจัย ออกจำกกันเป็นคนละฉบับ
4. ข้อย่อยของข้อ 4 และข้อ 5 ให้พิจำรณำเรียงลำดับกำรดำเนินกำรใหม่
5. ควรมีกำรกำหนดรำยละเอียดทีช่ ัดเจน และให้ตรวจสอบข้อควำมที่ระบุในข้อ 6 และข้อ 7
6. ให้ตรวจทำนควำมสอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรือ่ ง แนวทำงควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร
ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำไทยกับสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ พ.ศ. 2550
การรายงานกรอบเวลาในการดาเนินการปรับปรุง
ตำมที่ประชุมคณบดีในกำรประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนำยน 2556 มีมติให้ทุกคณะ ทุกวิทยำเขตพิจำรณำ
หลักสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตรล่วงหน้า จัดลำดับและกำหนดกรอบระยะเวลำในกำรดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตรล่วงหน้ำเพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ของคณะและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้ำนกำรพิจำรณำและตรวจสอบหลักสูตรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและกำรดำเนินกำรในขั้นตอนต่ำงๆ ไม่กระชั้นชิด โดยขอให้ทุกคณะ
และทุกวิทยำเขตแจ้งกรอบเวลำในกำรดำเนินกำรเสนอหลักสูตรให้มหำวิทยำลัยทรำบนั้น ฝ่ำยเลขำนุกำรได้รวบรวมข้อมูลจำกคณะ/
วิทยำเขต แล้ว สรุปได้ดังนี้
1. คณะที่แจ้งกำหนดเวลำแล้วแต่ยังไม่ได้ระบุรำยละเอียดวัน/เดือน ที่จัดทำหลักสูตรเสนอมหำวิทยำลัยและข้อมูลไม่
ครบถ้วน ได้ดำเนินกำรส่งกลับคณะเพื่อแก้ไข ดังนี้ คณะประมง คณะเศรษฐศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ กำแพงแสน และคณะสิ่งแวดล้อม
2. คณะที่ยังไม่แจ้งกำหนดเวลำ คือ คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ และคณะสำธำรณสุขศำสตร์
3. คณะที่แจ้งกำหนดเวลำก่อนวันที่หลักสูตรครบกำหนด 5 ปี น้อยกว่ำ 6 เดือน หรือหลังจำกวันที่หลักสูตรครบ
กำหนด 5 ปี ดังนี้ คณะบริหำรธุรกิจ คณะมนุษยศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ คณะอุตสำหกรรมเกษตร คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และ
คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรเสนอหลักสูตรต่อมหำวิทยำลัยควรเสนอก่อนวันที่หลักสูตร
ครบกำหนด 5 ปี ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนเพื่อผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำหลักสูตรตำมขั้นตอน ซึ่งมหำวิทยำลัยได้กำหนดระยะเวลำในกำร
แก้ไขหลักสูตรไม่เกิน 90 วันและได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย ก่อนที่หลักสูตรจะครบกำหนด 5 ปี โดยให้ส่งเรื่องคืนคณะที่
กำหนดระยะเวลำกำรเสนอหลักสูตรน้อยกว่ำ 6 เดือน หรือกำหนดเวลำกำรเสนอหลักสูตรหลังจำกวันครบกำหนด 5 ปี เพื่อให้แจ้ง
กำหนดเวลำกำรเสนอหลักสูตรมำใหม่ และดำเนินกำรติดตำมคณะที่ยังไม่ได้แจ้ง และสรุปข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง โดยหำกในเดือนใดมี
กำรแจ้งจำนวนหลักสูตรเป็นจำนวนมำกให้เสนอคณะกรรมกำรฯพิจำรณำ
นอกจำกนี้ เสนอให้ปรับตำรำงกำรจัดลำดับหลักสูตรปรับปรุงและเปิดใหม่เพื่อเสนอมหำวิทยำลัย โดยระบุรำยชื่อหลักสูตร

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556
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ลาดับ*

ครั้งที่
22/2556

25)

14/2556

20/2556

หัวข้อ

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
เพิ่มเติมในแต่ละเดือนที่จะเสนอมหำวิทยำลัย มอบเลขำนุกำรดำเนินกำรต่อไป
การปรับเปลี่ยนกาหนดเวลาในการดาเนินการ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้ว มีมติให้รำยงำนข้อมูลกำรกำหนดเวลำในกำรดำเนินกำรปรับปรุง
ปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตรเป็นไปตำมที่ทุกคณะและทุกวิทยำเขตเสนอเป็นกรอบกำรกำหนดเวลำเบื้องต้น ซึ่งอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรจะต้องดำเนินกำรอนุมัติให้แล้วเสร็จก่อนกำรเปิดสอน โดยที่ประชุมฯมอบเลขำนุกำร
รวบรวมข้อมูลจำกคณะ/วิทยำเขตและสรุปภำพรวมในกำรดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรและเปิดหลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตรล่วงหน้ำเสนอ
ที่ประชุมคณบดีต่อไป
การลงทะเบียนเรียนร่วมของนิสติ ต่างหลักสูตรและ/
ตำมที่คณะเศรษฐศำสตร์ได้ขอหำรือคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. เรื่องกำรลงทะเบียนเรียนร่วมของนิสิตต่ำงหลักสูตรและ/
หรือต่างโครงการกัน
หรือต่ำงโครงกำรกัน เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปในแนวปฏิบัติเดียวกัน และเป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. คณะเศรษฐศำสตร์ไม่อนุญาตให้นิสิตภำคปกติและนิสิตโครงกำรภำคพิเศษลงทะเบียนเรียนร่วมกัน ยกเว้นกรณี
เป็นนิสิตที่จะขอจบกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้นและคงเหลือวิชำที่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 6 หน่วยกิต พร้อมทั้งต้องชี้แจงระบุ
เหตุผลให้ชัดเจนและเสนอให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. คณะเศรษฐศำสตร์ไม่อนุญาตให้นิสิตลงทะเบียนเรียนร่วมกันในรำยวิชำของโครงกำรหรือหลักสูตรที่มีกำรเรียนกำร
สอนต่ำงภำษำกัน เนื่องจำกแต่ละหลักสูตรมีปรัชญำกำรสอนที่แตกต่ำงกัน
3. คณะเศรษฐศำสตร์ไม่อนุญาตให้นิสิตย้ำยข้ำมโครงกำรหรือหลักสูตรที่มีกำรสอนต่ำงภำษำกัน (หลักสูตร
ภำษำไทยย้ำยไปหลักสูตรภำษำอังกฤษ และหลักสูตรภำษำอังกฤษย้ำยไปหลักสูตรภำษำไทย)
4. คณะเศรษฐศำสตร์อนุญาตให้นิสิตของโครงกำรเศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) และนิสิต
โครงกำรเศรษฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรภำคภำษำอังกฤษ) สำมำรถลงทะเบียนเรียนร่วมกันได้เฉพำะในรำยวิชำเลือกเท่ำนั้น เนื่องจำก
ทั้งสองโครงกำรมีกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษเหมือนกัน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้มีกำรอภิปรำยกันอย่ำงกว้ำงขวำง โดยเห็นว่ำแนวปฏิบตั ิข้ำงต้นก็ใกล้เคียงกับที่
หลำยคณะถือปฏิบัติอยู่ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่ำวเป็นเรื่องของกำรจัดกำรภำยในคณะและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1) ให้สำนักทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบและจัดทำระบบให้สำมำรถป้องกันกำรลงทะเบียนระหว่ำงนิสิตภำค
ปกติกับภำคพิเศษ และนิสติ ภำคพิเศษจะไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนวิชำของภำคปกติได้
2) ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบและจัดทำระบบไม่ให้นิสิตที่ยังไม่ผ่ำนวิชำที่เรียนมำก่อนลงทะเบียน
เรียนในวิชำต่อไปได้
มอบเลขำนุกำรดำเนินกำรต่อไป
การลงทะเบียนเรียนร่วมของนิสติ ต่างหลักสูตรและ/
ตำมที่คณะเศรษฐศำสตร์ได้ขอหำรือคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. เรื่องกำรลงทะเบียนเรียนร่วมของนิสิตต่ำงหลักสูตรและ/
หรือต่างโครงการกัน
หรือต่ำงโครงกำรกัน เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปในแนวปฏิบัติเดียวกัน และเป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. คณะเศรษฐศำสตร์ไม่อนุญาตให้นิสิตภำคปกติและนิสิตโครงกำรภำคพิเศษลงทะเบียนเรียนร่วมกัน ยกเว้นกรณี
เป็นนิสิตที่จะขอจบกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้นและคงเหลือวิชำที่จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 6 หน่วยกิต พร้อมทั้งต้องชี้แจงระบุ
เหตุผลให้ชัดเจนและเสนอให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. คณะเศรษฐศำสตร์ไม่อนุญาตให้นิสิตลงทะเบียนเรียนร่วมกันในรำยวิชำของโครงกำรหรือหลักสูตรที่มีกำรเรียนกำร
สอนต่ำงภำษำกัน เนื่องจำกแต่ละหลักสูตรมีปรัชญำกำรสอนที่แตกต่ำงกัน
3. คณะเศรษฐศำสตร์ไม่อนุญาตให้นิสิตย้ำยข้ำมโครงกำรหรือหลักสูตรที่มีกำรสอนต่ำงภำษำกัน (หลักสูตรภำษำไทย
ย้ำยไปหลักสูตรภำษำอังกฤษ และหลักสูตรภำษำอังกฤษย้ำยไปหลักสูตรภำษำไทย)
4. คณะเศรษฐศำสตร์อนุญาตให้นิสิตของโครงกำรเศรษฐศำสตร์กำรประกอบกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) และนิสิต
โครงกำรเศรษฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรภำคภำษำอังกฤษ) สำมำรถลงทะเบียนเรียนร่วมกันได้เฉพำะในรำยวิชำเลือกเท่ำนั้น เนื่องจำก
ทั้งสองโครงกำรมีกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษเหมือนกัน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ในกำรประชุมครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2556 ได้มีกำรอภิปรำยกันอย่ำง
กว้ำงขวำง โดยเห็นว่ำแนวปฏิบตั ิข้ำงต้นก็ใกล้เคียงกับที่หลำยคณะถือปฏิบัติอยู่ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่ำวเป็นเรื่องของกำรจัดกำรภำยใน
คณะและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1) ให้สำนักทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบและจัดทำระบบให้สำมำรถป้องกันกำรลงทะเบียนระหว่ำงนิสิตภำค
ปกติกับภำคพิเศษ และนิสติ ภำคพิเศษจะไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนวิชำของภำคปกติได้
2) ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล
ตรวจสอบและจัดทำระบบไม่ให้นสิ ิตที่ยังไม่ผ่ำนวิชำที่เรียนมำก่อน
ลงทะเบียนเรียนในวิชำต่อไปได้
ฝ่ำยบริกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบ สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ชี้แจงทั้ง 2 ประเด็น ให้ทรำบดังนี้
1. ปัจจุบันระบบกำรลงทะเบียนเรียนสำมำรถแยกกำรลงทะเบียนเรียนระหว่ำงนิสติ ภำคปกติและนิสติ ภำคพิเศษได้ โดยใช้หมู่
เรียนเป็นตัวกำหนด กล่ำวคือ นิสติ ภำคปกติสำมำรถลงทะเบียนเรียนในหมู่เรียนที่ 1-99 ส่วนนิสิตภำคพิเศษจะต้องลงทะเบียนเรียนใน
หมู่เรียนที่เป็นเลข 3 หลัก ซึ่งกำหนดเฉพำะแต่ละโครงกำร หำกนิสติ ต้องกำรลงทะเบียนเรียนร่วม (ข้ำมกลุ่มนิสิต) ต้องทำคำร้องขอ
อนุมัติเป็นกรณีเท่ำนั้น
ทั้งนี้ หลักสูตรนำนำชำติ (โครงกำรพิเศษ/ภำคพิเศษ) ในปัจจุบันมีชว่ งระยะเวลำกำรลงทะเบียนแตกต่ำงจำกหลักสูตร
ภำษำไทย (ภำคปกติ/ภำคพิเศษ) อยู่แล้ว คือ เปิดเรียนในเดือนสิงหำคม
2. สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยคณะทำงำนระบบข้อมูลนิสิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลนิสติ ใหม่ทั้งหมด รวมถึงระบบลงทะเบียนเรียน เพื่อให้สำมำรถกำหนดเงื่อนไขและตรวจสอบรำยวิชำพื้นฐำนก่อนกำรลงทะเบียน
เรียนได้

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556
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26)

15/2556

ความซ้าซ้อนของร่างหลักสูตรการออกแบบ
อุตสาหกรรมและหลักสูตรเทคโนโลยีการบรรจุ

27)

16/2556

การกาหนดแนวทางในการลดจานวนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. รับทรำบตำมข้อชี้แจงดังกล่ำว และขอให้ทุกวิทยำเขตเข้มงวดในกำรตรวจสอบ
ติดตำมกำรลงทะเบียนเรียนร่วมของนิสิตต่ำงหลักสูตร/ต่ำงโครงกำร รวมถึงกำรลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำที่ต้องผ่ำนวิชำพื้นฐำน (วิชำที่
ต้องเรียนมำก่อน) โดยมอบให้สำนักทะเบียนและประมวลผลแจ้งให้ทุกคณะ/วิทยำเขตทรำบ และถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไปด้วย
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำรำยละเอียดในเอกสำรที่แนบแล้ว เห็นว่ำเนื้อหำสำระของรำยวิชำเป็น
กำรบูรณำกำรของเนื้อหำของหลำยๆ รำยวิชำ และกำรสร้ำงนิสิตที่มคี วำมสำมำรถและทำงำนแตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำมเอกสำรดังกล่ำว
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกำรพิจำรณำร่ำงหลักสูตรทีย่ ังไม่เสร็จสิ้นกระบวนกำรภำยในคณะและยังไม่ได้เสนอมหำวิทยำลัยพิจำรณำ เห็น
ควรให้มีกำรประชุมร่วมกันกับหน่วยงำน/คณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำควำมเข้ำใจและร่วมกันในกำรร่ำงหลักสูตรตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยก่อนเสนอมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป ทั้งนี้แต่ละคณะต่ำงก็มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนซึ่งสำมำรถร่วมกันพัฒนำหลักสูตร
ในรูปแบบของบูรณำกำรด้วยกันได้
สืบเนื่องจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มอบหมำยให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. พิจำรณำกำหนดแนวทำงใน
กำรลดจำนวนหลักสูตรของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร โดยกำรใช้หลักสูตรร่วมกันระหว่ำงคณะและวิทยำเขต เพือ่
แก้ไขปัญหำหลักสูตรที่ซ้ำซ้อน และนำเสนอที่ประชุมคณบดีในวันจันทร์ที่ 2 กันยำยน 2556 นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้มีกำรอภิปรำยกันอย่ำงกว้ำงขวำง โดยสรุปได้ 3 แนวทำง ดังนี้
1. แนวทางการกาหนดมาตรการกรณีใช้หลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะและวิทยาเขต
1) ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ยืมใช้หลักสูตรจำกคณะและวิทยำเขตดำเนินกำรจัดทำ มคอ.3 – มคอ. 6 แยกจำกกัน
2) ให้คณะและวิทยำเขตดำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิและเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
3) ให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงผลกำรดำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงคณะและวิทยำเขตที่ยืมไปใช้ทุกปีกำรศึกษำ
2. แนวทางการกาหนดมาตรการกรณีหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันหรือซ้าซ้อน
1) ให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำในภำพรวมในกำรใช้หลักสูตรร่วมกัน หลักสูตรเดิมที่มีควำมใกล้เคียงหรือซ้ำซ้อนกัน
และมีหน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำรตรวจสอบและกลั่นกรองโดยพิจำรณำจำกชื่อหลักสูตร โครงสร้ำงและเนื้อหำ โดยกำหนดให้มีคณะ
เจ้ำภำพหลักในสำขำนั้นๆ ให้ชัดเจน
2) ให้คณะและวิทยำเขตพิจำรณำบูรณำกำรหลักสูตรภำยในคณะ หรือใช้หลักสูตรร่วมกับคณะอื่น โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งหลักสูตรที่มีชื่อเฉพำะหรือสำขำย่อยที่ไม่เป็นควำมต้องกำรของสังคมและตลำดแรงงำนในกำรรับบัณฑิตเข้ำทำงำน
3) ให้คณะและวิทยำเขตพิจำรณำทบทวนควำมซ้ำซ้อนของหลักสูตรต่ำงๆ ในสังกัดคณะและพิจำรณำปรับรวม
หลักสูตร
3. แนวทางการกาหนดมาตรการกรณีลดจานวนหลักสูตรให้น้อยลงหรือไม่ให้มากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
กำรที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มหี ลักสูตรที่หลำกหลำยและตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมตำมวิทยำเขต
นับเป็นจุดแข็งของมหำวิทยำลัย อย่ำงไรก็ตำมแนวทำงกำรกำหนดมำตรกำรลดจำนวนหลักสูตรให้นอ้ ยลงหรือไม่ให้มีหลักสูตรมำกกว่ำ
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28)

17/2556

การกรอกเกรดรายวิชาที่ให้บริการกับโครงการภาค
พิเศษ

29)

17/2556

การกรอกเกรดรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ

20/2556

การกรอกเกรดรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
1) กรณีหลักสูตรใหม่ต้องเป็นหลักสูตรหรือสำขำทีม่ ีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง และเป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
2) กำรพิจำรณำลดหลักสูตรเดิมให้น้อยลง ให้มีคณะกรรมกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตรที่เปิดอยู่เดิม
หำกมีจำนวนนิสติ เข้ำศึกษำน้อยลงอย่ำงต่อเนื่องหรือไม่มผี ู้เข้ำศึกษำ ต้องพิจำรณำปิดหรือบูรณำกำรหลักสูตร
3) กรณีหลักสูตรใดไม่เปิดกำรเรียนกำรสอนติดต่อกัน 3 ปี ให้ดำเนินกำรปิดโดยควำมเห็นชอบจำกทีป่ ระชุมสภำ
มหำวิทยำลัย
ทั้งนี้ ผู้อำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำจะส่งมำตรกำรทั้ง 3 ข้อให้กรรมกำรทุกท่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หำกมีข้อ
แก้ไขให้คณบดีของคณะแจ้งแก้ไขในที่ประชุมคณบดีวันจันทร์ที่ 2 กันยำยน 2556
ตำมที่มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำไม่สำมำรถกรอกเกรดรำยวิชำบริกำรที่เปิดสอนให้กับโครงกำรพิเศษได้ เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรพิเศษจะเป็นผู้ดำเนินกำรแทน ซึ่งอำจจะทำให้เกิดปัญหำต่อควำมผิดพลำดในกำรกรอกเกรดได้ จึงขอหำรือที่
ประชุมในเรื่องผูร้ ับผิดชอบในกำรกรอกเกรดรำยวิชำบริกำรนี้
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำควรเป็นผู้ดำเนินกำรกรอกเกรดรำยวิชำ โดยให้ผรู้ ับผิดชอบ
รำยวิชำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของคณะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในกำรเปิดระบบให้สำหรับผูร้ ับผิดชอบรำยวิชำนั้นๆ ให้สำมำรถกรอกเกรดได้ ซึ่งกรณี
อำจำรย์พิเศษก็ต้องกำหนดให้อำจำรย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรเป็นผูด้ ำเนินกำร
ตำมที่รำยวิชำวิทยำนิพนธ์และวิชำศึกษำค้นคว้ำอิสระ จะมีอำจำรย์รับผิดชอบรำยวิชำหลำยคน และจำนวนนิสิตในควำมดูแล
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำแต่ละรุ่นแตกต่ำงกัน และหำกมีนสิ ิตที่จะสำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำนี้ จะต้องดำเนินกำรแจ้ง/ออกเกรด
สำหรับนิสิตคนดังกล่ำวก่อน จึงทำให้นิสิตที่เหลือจะต้องติด I ก่อน โดยจะแก้ไขออกเกรดให้ในภำยหลัง (เนื่องจำกแนวปฏิบัติของบัณฑิต
วิทยำลัยคือ นิสติ จะสำมำรถเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ได้เมื่อนิสิตผู้นั้นผ่ำนกำรศึกษำรำยวิชำให้ครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตรก่อน) จึงขอหำรือ
กับสำนักทะเบียนและประมวลผลเกี่ยวกับกำรให้แยกหมู่เรียนตำมรำยชื่ออำจำรย์ที่ดูแลวิชำวิทยำนิพนธ์/วิชำศึกษำค้นคว้ำอิสระได้
หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมฯ จะพิจำรณำอีกครั้งหนึ่งในกำรประชุมครั้งต่อไป
ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ในกำรประชุมครั้งที่ 17/2556 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2556 ได้มีกำรหำรือร่วมกัน
เกี่ยวกับ “การกรอกเกรดรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ” ซึ่งรำยวิชำวิทยำนิพนธ์และวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ จะมี
อำจำรย์รับผิดชอบรำยวิชำหลำยคน และจำนวนนิสติ ในควำมดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำแต่ละรุ่นแตกต่ำงกัน และหำกมีนสิ ิตที่จะสำเร็จ
กำรศึกษำในภำคกำรศึกษำนี้ จะต้องดำเนินกำรแจ้ง/ออกเกรดสำหรับนิสิตคนดังกล่ำวก่อน จึงทำให้นิสิตที่เหลือจะต้องติด I ก่อน โดยจะ
แก้ไขออกเกรดให้ในภำยหลัง (เนือ่ งจำกแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยำลัยคือ นิสติ จะสำมำรถเข้ำสอบวิทยำนิพนธ์ได้เมื่อนิสิตผู้นั้นผ่ำน
กำรศึกษำรำยวิชำให้ครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตรก่อน) ที่ประชุมจึงขอหำรือกับสำนักทะเบียนและประมวลเกี่ยวกับกำรให้แยกหมูเ่ รียน
ตำมรำยชื่ออำจำรย์ที่ดูแลวิชำวิทยำนิพนธ์/วิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระได้หรือไม่ โดยจะนำมำพิจำรณำอีกครั้งหนึ่งในกำรประชุมครั้ง
ต่อไป นั้น
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มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ตำมที่มหำวิทยำลัยฯ ได้กำหนดให้อำจำรย์ผู้สอนจะต้องส่งเกรดในรำยวิชำที่ตนรับผิดชอบสอนให้ทันตำมกำหนดกำรของ
สำนักทะเบียนและประมวลผล หำกไม่ดำเนินกำรตำมกำหนด อำจส่งผลต่อกำรพิจำรณำด้ำนจรรยำบรรณของอำจำรย์ เนื่องจำกรำยวิชำ
ดังกล่ำวมีอำจำรย์ที่ปรึกษำนิสิตร่วมรับผิดชอบหลำยคน และอำจำรย์แต่ละท่ำนมีนิสติ ในกำรดูแลแตกต่ำงกันด้วย ทำให้เป็นปัญหำใน
กำรส่งเกรดในรำยวิชำนี้ (ซึ่งประกอบด้วยอำจำรย์หลำยคน และกำรระบุเกรดเป็น I) จึงเสนอให้สานักทะเบียนและประมวลผล
พิจารณากาหนดเลขหมู่เรียนแยกตามรายชื่ออาจารย์แต่ละคน เพื่อควำมคล่องตัว/อิสระในกำรบริหำรจัดกำรในกำรส่งเกรดของนิสติ
ในกำรดูแลของอำจำรย์เอง โดยจัดทำเอกสำรแยกเป็นรำยบุคคล ซึง่ ผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียนและประมวลผลแจ้งให้ทรำบว่ำ สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ โดยให้คณะเป็นผู้กำหนดหมู่เรียนตำมรำยชื่ออำจำรย์และแจ้งไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผลพร้อมกำรกำหนด
ตำรำงสอน ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่ำจำนวนหมู่เรียนสำมำรถกำหนดได้เพียง 1-99 เท่ำนั้น หำกจำนวนอำจำรย์มีมำกกว่ำ ก็จะเกิดปัญหำใน
กำรลงทะเบียนเรียนได้
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้วมีข้อคิดเห็นว่ำ การกาหนดหมู่เรียนสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละ
คน อาจก่อให้เกิดปัญหาความยุ่งยากต่อภาควิชา/คณะในประเด็นอื่นๆ ตามมาได้ และเนื่องจำกกรณีกำรส่งเกรดล่ำช้ำรำยวิชำ
วิทยำนิพนธ์/กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรพิจำรณำด้ำนจรรยำบรรณของอำจำรย์ เพรำะได้รับกำรยกเว้น ทั้งนี้ หำก
คณะใดประสงค์ให้กำหนดหมู่เรียนสำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำแต่ละคน ขอให้ดำเนินกำรแจ้งให้สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินกำร
ให้เป็นรำยกรณี โดยมอบให้สำนักทะเบียนและประมวลผลแจ้งให้ทุกคณะ/วิทยำเขตทรำบต่อไป
นโยบายเกี่ยวกับหลักการในการพิจารณากลั่นกรอง
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทรำบเกี่ยวกับนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดังนี้
งานด้านการศึกษา การบูรณาการการบริหารงาน
3.1.1 การปรับโครงสร้างหน่วยงาน ในกำรประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎำคม 2556 มีมติอนุมัติให้ปรับ
ทางวิชาการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
โครงสร้ำงของสำนักทะเบียนและประมวลผล และให้โอนย้ำยกองบริกำรกำรศึกษำ ศูนย์วิชำบูรณำกำร หมวดวิชำศึกษำทั่วไป และศูนย์
การศึกษา มก. และคณะกรรมการวิเคราะห์
กำรศึกษำนำนำชำติ จำกเดิมสังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี ไปสังกัดสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนัน้ เอกสำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำ
หลักสูตร
หลักสูตรและรำยวิชำของคณะต่ำงๆ ที่เสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร จำกเดิมที่นำส่งกองบริกำรกำรศึกษำ จะต้องนำส่งเอกสำรไปยัง
ผู้อำนวยกำรสำนักทะเบียนและประมวลผล ส่วนเอกสำรทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/รำยวิชำให้นำส่งกองกลำง ณ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
เช่นเดิม
3.1.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยที่ผ่ำนมำคณะ
ไม่ได้แสดงควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ที่จะเปิดสอน และไม่มีกำรวิจัยสถำบันเพื่อใช้เป็นหลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำหลักสูตรดังกล่ำวเป็นที่
ต้องกำรของสังคมและตลำดแรงงำนในปัจจุบัน จึงขอให้ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำวิเครำะห์กลั่นกรองกำร
เสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนฯ อย่ำงเข้มงวดมำกขึ้น รวมถึงกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำหลักสูตรเพิ่มอีก 1 ชุด
เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำพิจำรณำงำนด้ำนวิชำกำรมำกขึ้น โดยให้มีคณำจำรย์จำกสำยวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์
ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรร่ำงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำหลักสูตรดังกล่ำว
3.1.3 แนวทางการบูรณาการการทางานของหน่วยงานต่างๆ สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2556

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556
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การเปิดภาคการศึกษาคั่นกลางก่อนเปิดภาคเรียน
เดือนสิงหาคม ในปี พ.ศ. 2557

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2556 ได้พิจำรณำเกี่ยวกับแนวทำงกำรบูรณำกำรกำรทำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โดยได้รับทรำบข้อเสนอนโยบำย เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ของ
คณะกรรมกำรกำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และได้มมี ติให้ดำเนินกำรตำมที่
อธิกำรบดีเสนอ ในเรื่องกำรกำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำรกำรทำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งที่ประชุมคณบดี ในครำวประชุมครั้งที่
13/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยำยน 2556 พิจำรณำแล้ว มีมติเห็นชอบในแนวทำงกำรบูรณำกำรกำรทำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ
(รำยละเอียดดังปรำกฏในจดหมำยข่ำว KU NEW เดือนกันยำยน พ.ศ. 2556 ฉบับที่ 3 ) โดยให้คณะ/หน่วยงำนที่มีกำรจัดกำรศึกษำ
เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันใช้หลักสูตรร่วมกัน โดยจัดทำหลักสูตรให้สำมำรถบูรณำกำรใช้ได้กับทุกวิทยำเขตที่จะนำไปเปิดสอน รวมถึง
ให้พิจำรณำกำรปิดหลักสูตรทีไ่ ม่มนี ิสิตเข้ำศึกษำและ/หรือหลักสูตรที่มีควำมซ้ำซ้อนกัน เพื่อลดจำนวนหลักสูตรของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยในเบื้องต้นขอให้ทุกคณะพิจำรณำบูรณำกำรหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน หรือปิดหลักสูตรที่มีควำมซ้ำซ้อน
ในระดับคณะ เพื่อลดจำนวนหลักสูตรภำยในคณะก่อน
3.1.4 แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต
ตำมที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้มีกำรสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำไปยังหน่วยงำน
ต่ำงๆ และได้รวบรวมควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ แล้ว เช่น
1) กำรกำหนดนิสติ ชั้นปีที่ 4 เป็นภำษำอังกฤษหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ อย่ำงน้อยเทอมละ 1 วิชำ
2) กำหนดให้วิชำสัมมนำจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ
3) กำรทดสอบภำษำอังกฤษก่อนจบกำรศึกษำหรือ “Exit Exam” ซึ่งจะกำหนดให้นิสติ ในชั้นปีสุดท้ำยต้องทดสอบ
ภำษำอังกฤษเพื่อวัดระดับทักษะทำงภำษำ ทั้งนี้คะแนนที่ได้จะไม่ส่งผลต่อกำรสำเร็จกำรศึกษำ
ในเรื่องกำรจัดสอบภำษำอังกฤษนั้น วิทยำเขตกำแพงแสน วิทยำเขตศรีรำชำและวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครได้
ให้ข้อมูลเพิ่มเติม คือ วิทยำเขตได้จัดกำรจัดสอบ TOEIC ให้กับนิสิตที่กำลังจะจบกำรศึกษำ โดยสร้ำงแรงจูงใจให้นิสิตเข้ำสอบคือ
วิทยำเขตเป็นศูนย์สอบโดยตรง กำรจ่ำยคืนค่ำธรรมเนียมกำรสอบหำกนิสิตได้คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนด และกำรชี้แจงประโยชน์ที่จะ
ได้รับจำกผลคะแนนกำรสอบ TOEIC จะเป็นประโยชน์ในกำรสมัครงำนและกำรขึ้นเงินเดือนของบัณฑิตได้อีกด้วย
4) เสนอให้คณะมนุษยศำสตร์พิจำรณำจัดตั้งสถำบันทดสอบภำษำเพือ่ พัฒนำกำรจัดสอบภำษำอังกฤษในระดับสำกล
ต่อไป ( TOEIC, TOEFL, IELTS)
ทั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทำงต่ำงๆที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำได้เคยเสนอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำ
ตำมที่คณะเกษตร ขอหำรือเกี่ยวกับเรื่องกำรเปิดภำคกำรศึกษำคั่นกลำงก่อนเปิดภำคเรียนเดือนสิงหำคม ในปี พ.ศ. 2557
เนื่องจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดกำรเปิดภำคกำรศึกษำจำกเดือนมิถุนำยน เป็นเดือนสิงหำคม โดยจะเริ่มใช้
ครั้งแรกในปี 2557 เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ทำให้มเี วลำว่ำงจำกกำรเรียนระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงเดือนสิงหำคมเป็นเวลำ
เกือบ 5 เดือน นั้น จึงเสนอขอเปิดภำคกำรศึกษำคั่นกลำง (Interim term) ควบคู่กับกำรเปิดภำคฤดูร้อน โดยเหลื่อมเวลำกำรเปิดให้
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การเปิดภาคการศึกษาและกิจกรรม
ก่อนเปิดภาคเรียนเดือนสิงหาคม ในปี
2557

21/2556

การเสนอเรือ่ งให้มหาวิทยาลัยพิจารณากรณีที่เรือ่ ง
ดังกล่าวมีการพิจารณาหลายครัง้

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
เกิดควำมชัดเจนในกำรลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้คณะจัดกำรเรียนกำรสอนสำหรับนิสติ ที่จะจบกำรศึกษำ 4 ปีครึ่ง และให้คณะส่งนิสติ เข้ำ
ร่วมสหกิจศึกษำไปยังหน่วยงำนภำยนอกได้นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำกำรเปิดภำคกำรศึกษำคั่นกลำง (Interim term)
ควบคู่กับกำรเปิดภำคฤดูร้อน จะก่อให้เกิดปัญหำในกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เนื่องจำกมีจำนวนนิสิต
ลงทะเบียนจำนวนน้อยและรำยวิชำส่วนใหญ่จะเป็นวิชำบริกำรในสังกัดคณะอื่นๆ แนวทำงที่เหมำะสมที่สุดเห็นว่ำกำรจัด
กำรศึกษำภำคฤดูร้อน 2 ครั้งและกำรส่งนิสติ เข้ำร่วมสหกิจศึกษำไปยังหน่วยงำนภำยนอก ทั้งนี้แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอยู่ใน
ระหว่ำงกำรพิจำรณำและที่ประชุมจะเสนอมหำวิทยำลัยเพื่อกำรประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำรต่อไป
ตำมที่ปีกำรศึกษำ 2557 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จะดำเนินกำรปรับเปลีย่ นกำรเปิดภำคกำรศึกษำจำกเดือนมิถุนำยนเป็น
เดือนสิงหำคม ตำมมติที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ดังนั้นมีช่วงระยะเวลำ
แตกต่ำงกันประมำณ 2-3 เดือน ระหว่ำงกำรปิดภำคเรียนแบบเดิม (เดือนมีนำคม/พฤษภำคม) กับกำรเปิดภำคเรียนแบบใหม่ (เดือน
สิงหำคม) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรจึงขอให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำพิจำรณำเสนอกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรศึกษำแก่นสิ ิต
ใหม่ รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำเพิ่มเติมให้แก่นิสติ ปัจจุบัน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำได้มีกำรอภิปรำยกันอย่ำงกว้ำงขวำง มีมติสรุปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมสำหรับ
นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน ดังนี้
1) นิสิตใหม่ เสนอให้ปรับปฏิทินกำรมอบตัวของนิสิตใหม่ กำหนดกำรลงทะเบียนเรียนและโครงกำรบัณฑิตยุคใหม่
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้เร็วขึ้นเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตใหม่ เช่น กำรเรียนปรับพื้นฐำน กำร
จัดทัศนศึกษำ และกำรรับน้อง รวมถึงกิจกรรมระดับคณะต่ำงๆ ด้วย ให้เสร็จสิ้นก่อนกำรเปิดภำคกำรศึกษำ โดยสำมำรถกำหนดเป็น
แนวปฏิบัติได้ในปีกำรศึกษำต่อๆ ไปด้วย (กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่เปลี่ยนแปลงกำหนดกำรเปิดภำคกำรศึกษำ)
2) นิสิตปัจจุบนั เสนอให้มีกำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 2 ครั้ง ทั้งนี้หำกคณะต้องกำรให้นิสติ เข้ำร่วมสหกิจศึกษำให้
ลงทะเบียนเรียนได้เฉพำะภำคฤดูรอ้ นครั้งที่ 1 เท่ำนั้น (โดยมีระบุเวลำเข้ำร่วมสหกิจศึกษำตั้งแต่เดือนเมษำยนถึงเดือนสิงหำคม) และไม่
สำมำรถลงทะเบียนวิชำอื่นๆ ในภำคฤดูร้อนครั้งที่ 2 โดยแนวทำงดังกล่ำวนี้จะปรับใช้เฉพำะกำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 2557 เท่ำนั้น
ที่ประชุมฯ มอบหมำยให้สำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินกำรปรับปรุงและเสนอมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ รวมทั้ง
กำรเวียนแจ้งเรื่องกำรปรับปรุงปฏิทินกำรศึกษำ และกำรเพิ่มกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 2 ครั้ง ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบโดยเร่งด่วน
สืบเนื่องจำกกำรพิจำรณำวำระที่ 3.1 กำรขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) และขอปรับปรุงรำยวิชำจำนวน 8
รำยวิชำ ซึ่งมีกำรนำเข้ำพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. จำนวน 3 ครั้งและมีกำรเกษียนหนังสือกันไปมำจำนวนมำก
จึงต้องใช้เวลำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจค่อนข้ำงนำน ทำให้กำรพิจำรณำล่ำช้ำ ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้ฝ่ำยเลขำนุกำรจัดทำบันทึกข้อควำม
สรุปเรื่อง/ประเด็นที่จะเสนอแทนกำรส่งเอกสำรบันทึกโต้ตอบทั้งหมดเพื่อเสนอมหำวิทยำลัยพิจำรณำต่อไป
34

ลาดับ* ครั้งที่
33) 22/2556

หัวข้อ
มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำและวิเครำะห์ข้อมูลเกียวกับจำนวนตัวเลขกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากรายงานผลการรับตรง โครงกำรรับตรงของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ของทุกคณะ/ วิทยำเขตแล้ว สำมำรถสรุปในเบื้องต้นได้ ดังนี้
ประจาปีการศึกษา 2557
1. สำขำวิชำที่เปิดรับสมัครเป็นสำขำวิชำที่ได้รับควำมนิยมของนักเรียนและนักเรียนมีควำมเชื่อมั่นว่ำหลังสำเร็จ
กำรศึกษำจะสำมำรถประกอบอำชีพได้
2. หำกมีกำรวิเครำะหืในเชิงลึกแล้ว พบว่ำสำขำใดมีผสู้ มัครน้อยกว่ำ 1.5 เท่ำของจำนวนรับเข้ำศึกษำ อำจทำให้ไม่
สำมำรถรับนิสิตได้เต็มจำนวน จึงควรทำกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรให้มำกยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ขอให้สำนักทะเบียนและประมวลผลสรุปข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไป
ดังนีม้ ีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ ำงปี 2555-2556
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เอกสารแนบ
3.2 งานที่เกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงด้านการศึกษาและแนวปฏิบัติ
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.
ลาดับที่ 3
รายงานผลคณะทางานกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำข้อพิจำรณำของคณะทำงำนซึ่งได้พิจำรณำจำกสำระและคำสำคัญของมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนของแต่ละระดับคุณวุฒิที่ระบุตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 แล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโท
และปริญญำเอก) 5 ด้ำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีภำวะผู้นำ ริเริ่ม ส่งเสริม ด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติ โดยใช้หลักกำร เหตุผลและ
1.1 มีภำวะผู้นำ ริเริ่ม ส่งเสริม ด้ำนกำรประพฤติปฏิบตั ิ โดยใช้หลักกำร เหตุผล
ค่ำนิยมอันดีงำม
และค่ำนิยมอันดีงำม
1.2 มีควำมสำมำรถในกำรวินจิ ฉัยและจัดกำรปัญหำที่ซับซ้อน ข้อโต้แย้ง และ
1.2 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ดุลยพินิจ และจัดกำรปัญหำที่ซับซ้อน ควำมขัดแย้ง
ข้อบกพร่องทำงจรรยำบรรณ โดยคำนึงถึงควำมรู้สึกของผู้อื่น
และข้อบกพร่องทำงจรรยำบรรณ โดยคำนึงถึงควำมรูส้ ึกของผู้อื่น
2. ความรู้
2. ความรู้
2.1 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในหลักกำร ทฤษฎี และงำนวิจัย
2.1 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้และลึกซึ้งในหลักกำร ทฤษฎี และเทคนิค
2.2 มีควำมเข้ำใจในวิธีกำรพัฒนำควำมรู้ ใหม่ๆ และกำรประยุกต์
กำรวิจัย ที่เป็นแก่นในสำขำวิชำ
2.2 สำมำรถพัฒนำนวัตกรรมและสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สำมำรถคิดวิเครำะห์โดยใช้ดลุ ยพินิจในกำรตัดสินใจภำยใต้ข้อจำกัดของข้อมูล 3.1 สำมำรถคิดวิเครำะห์ประเด็นปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์
3.2 สำมำรถสังเครำะห์และบูรณำกำรองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำควำมคิดใหม่
3.2 สำมำรถสังเครำะห์ และบูรณำกำรองค์ควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
3.3 สำมำรถวำงแผนและทำโครงกำรวิจัยค้นคว้ำได้
สำขำวิชำ เพื่อออกแบบและทำโครงกำรวิจัยเกีย่ วกับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
ใหม่
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภำวะผู้นำในกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพกำรทำงำนของกลุ่มและสำมำรถร่วมมือกับ 4.1 มีภำวะผู้นำ มีควำมสำมำรถสูงในกำรแสดงควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรและ
ผู้อื่นในกำรแก้ไขปัญหำที่ซับซ้อน ยุ่งยำก
วิชำชีพ
4.2 มีควำมรับผิดชอบ มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนือ่ ง โดยมีกำร
4.2 มีควำมรับผิดชอบ มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำตนเองและองค์กรอย่ำง
ประเมิน วำงแผน และปรับปรุงตนเอง
ต่อเนื่อง โดยมีกำรประเมิน วำงแผน และปรับปรุง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สำมำรถคัดกรองข้อมูลทำงคณิตศำสตร์และสถิตมิ ำใช้แก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม 5.1 สำมำรถคัดกรองข้อมูลทำงคณิตศำสตร์และสถิตมิ ำใช้แก้ไขปัญหำอย่ำง
* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ำงปี 2553-2556
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ระดับปริญญาโท
5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม
5.3 สำมำรถนำเสนอรำยงำน วิทยำนิพนธ์ หรือโครงกำรค้นคว้ำ ที่ตพี ิมพ์ในรูปแบบที่
เป็นทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร

ระดับปริญญาเอก
เจำะลึกในสำขำวิชำ
5.2 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม
5.3 สำมำรถนำเสนอรำยงำน วิทยำนิพนธ์ หรือโครงกำรค้นคว้ำ ที่ตพี ิมพ์ใน
รูปแบบที่เป็นทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำทบทวนปรับแก้ไขมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั้ง 5 ด้ำนของระดับปริญญำตรีอีกครั้งหนึ่ง โดยมีมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขข้อควำมให้สอดคล้องกับ
ระดับบัณฑิตศึกษำใน “ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม” ข้อ 1.1 ดังนี้
จากเดิม
แก้ไขเป็น
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรปัญหำที่เข้ำใจควำมรู้สึกของผู้อื่น
1.2 สำนึกดี สำมัคคี มีวินัย และมีควำมซื่อสัตย์ มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม เคำรพกฎระเบียบ

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรปัญหำโดยคานึงถึงควำมรู้สึก
ของผู้อื่น
1.2 สำนึกดี สำมัคคี มีวินัย และมีควำมซื่อสัตย์ มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม เคำรพกฎระเบียบ

ระดับปริญญาตรี เป็นดังนี้
1. ความรู้
1.1 มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรปัญหำโดยคานึงถึงควำมรูส้ ึกของผู้อื่น
1.2 สำนึกดี สำมัคคี มีวินัย และมีควำมซื่อสัตย์ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เคำรพกฎระเบียบ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สำมำรถนำควำมรู้จำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำยไปประยุกต์ใช้ แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง
และเหมำะสม
3.2 สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุมีผลและเป็นระบบ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1 มีภำวะควำมผู้นำและสำมำรถทำงำนกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
2.2 มีควำมรับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรนำเสนองำนและสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสมกับบุคคลที่
แตกต่ำงกัน
5.2 ใช้องค์ควำมรู้ทำงสถิติ คณิตศำสตร์ ในกำรศึกษำค้นคว้ำและแก้ไขปัญหำ
* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ำงปี 2553-2556
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และที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับกำรนำมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำของ มก. ไปใช้ คือรำยวิชำที่ไม่สังกัดหลักสูตร หลักสูตรที่จะดำเนินกำรเปิด
ใหม่หรืออยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงหลักสูตร กรณีหลักสูตรส่งคืนจำก สกอ. ให้ใช้ Curriculum Mapping เดิม โดยให้ตรวจสอบกับ Curriculum Mapping ของรำยวิชำที่นำมำจำกหลักสูตรอื่นว่ำมี
ข้อควำมใดตรงกัน ทั้งนี้ มำตรฐำนฯ ที่กำหนดนี้สำมำรถเพิม่ จำนวนข้อหรือมีข้อควำมเพิ่มเติมได้
ที่ประชุมฯ เห็นควรให้เสนอ “มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)” ไปยังรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อพิจำรณำเสนอที่ประชุมคณบดีให้ควำมเห็นชอบก่อนประกำศใช้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรกำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ต่อไป
ลาดับที่ 5
ขั้นตอนการเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข้อเสนอจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำบัณฑิตวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2556 มีควำมเห็นว่ำกำรบรรจุหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำไว้ใน
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำเกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยำลัย จึงให้เพิ่มบัณฑิตวิทยำลัยไว้ในขั้นตอนกำรพิจำรณำกำรเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ ด้วย และที่ประชุมฯ ได้ให้ควำม
เห็นชอบแล้ว นั้น
ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำ “ขั้นตอนกำรเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ” (ฉบับแก้ไข) แล้ว ให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขข้อควำม
ในขั้นตอนของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ และกองบริกำรกำรศึกษำ ดังนี้
เดิม
...
กองบริกำรกำรศึกษำ
(เสนอ)

แก้ไขเป็น
...
กองบริกำรกำรศึกษำ
(เสนอ)

คณะกรรมการการศึกษา
พิจำรณำผลกำรวิเครำะห์และให้ควำมเห็นชอบ

กองแผนงาน
(วิเคราะห์ข้อมูล)
(บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณากรณีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)

กองแผนงาน
(วิเครำะห์ข้อมูล)
* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ำงปี 2553-2556

คณะกรรมการการศึกษา
พิจารณาผลการวิเคราะห์และเสนอความเห็น
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รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ให้ความเห็นชอบ

กองบริการการศึกษา
(จัดทำแบบเสนอวำระที่ประชุมคณบดี)

กองบริการการศึกษา
แจ้งมติให้คณะจัดทำแบบเสนอวำระที่ประชุมคณบดี

ที่ประชุมคณบดี
(พิจำรณำ)
...

ที่ประชุมคณบดี
(พิจำรณำ)
...

ขั้นตอนการดาเนินงานวิเคราะห์การนาหลักสูตรไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต
ที่ประชุมฯ พิจำรณำแล้วเห็นควรให้มีกำรปรับขั้นตอนกำรดำเนินงำนวิเครำะห์กำรนำหลักสูตรไปเปิดสอนต่ำงวิทยำเขตที่แนบมำในบันทึกช่วยจำใหม่ คือ ให้กองแผนงำนเป็นผู้
วิเครำะห์ข้อมูลของแต่ละคณะที่เสนอเรื่องก่อน เสนอให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. พิจำรณำ และทีป่ ระชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมในขั้นตอน จำก “กองบริกำรกำรศึกษำ จัดทำแบบ
เสนอวำระเข้ำที่ประชุมคณบดี” เป็น “กองบริกำรกำรศึกษำ แจ้งมติให้คณะจัดทำแบบเสนอวำระเข้ำที่ประชุมคณบดี” มีรำยละเอียดดังนี้
เดิม
...
กองบริกำรกำรศึกษำ
(เสนอ)

แก้ไขเป็น
...
กองบริกำรกำรศึกษำ
(เสนอ)

คณะกรรมการการศึกษา
(พิจารณา)

กองแผนงาน
(วิเคราะห์ข้อมูล)

กองแผนงาน
(วิเคราะห์ข้อมูล)

คณะกรรมการการศึกษา
(พิจารณา)

กองบริกำรกำรศึกษำ
(จัดทำแบบเสนอวำระที่ประชุมคณบดี)

กองบริกำรกำรศึกษำ
(แจ้งมติให้คณะจัดทำแบบเสนอวำระที่ประชุมคณบดี)

ที่ประชุมคณบดี
(พิจำรณำ)

ที่ประชุมคณบดี
(พิจำรณำ)

...
* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ำงปี 2553-2556
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ขั้นตอนการขอเสนออนุมัติโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ประชุมฯ พิจำรณำแล้วเห็นควรให้มีกำรปรับ “ขั้นตอนกำรขอเสนออนุมัติโครงกำรพิเศษระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ” ที่แนบมำในบันทึกช่วยจำใหม่ คือ ให้
ใช้แผนภูมิเดิม (ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553) คือ หน่วยงำน/คณะเสนอเรื่องขออนุมัตมิ ำยังรองอธิกำรบดีฝำ่ ยวิชำกำร เพื่อ
เสนอหน่วยงำนต่ำงๆ (กองแผนงำน สำนักงำนกฎหมำย บัณฑิตวิทยำลัย และคณะกรรมกำรกำรศึกษำ) พิจำรณำ ก่อนเสนอกองบริกำรกำรศึกษำรวบรวมเสนอที่ประชุมคณบดี
ขั้นตอนที่แนบในบันทึกช่วยจา
...
คณะ/วิทยำเขต
(เสนอ)

แก้ไขเป็น
...
คณะ/วิทยำเขต
(เสนอ)

(บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณากรณีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กองแผนงาน สานักงานกฎหมาย คณะกรรมการการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กองแผนงาน สานักงานกฎหมาย คณะกรรมการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

(วิเคราะห์)

(วิเคราะห์)

(กรณีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ)

กองบริกำรกำรศึกษำ
(รวบรวมเสนอที่ประชุมคณบดี)

กองบริกำรกำรศึกษำ
(รวบรวมเสนอที่ประชุมคณบดี)

ที่ประชุมคณบดี
(พิจำรณำ)
...

ที่ประชุมคณบดี
(พิจำรณำ)
...

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจำรณำถึงกรณีของกำรพิจำรณำโครงกำรพิเศษทีต่ ้องเป็นไปตำม “ปฏิทินกำรเสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงกำรพิเศษ มก.” ซึ่งหำกพิจำรณำจำก“ขั้นตอนกำร
ขอเสนออนุมัติโครงกำรพิเศษระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ” ตำมที่แนบมำในบันทึกช่วยจำ นั้น ระบุไว้ว่ำ หำกกำรเสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงกำรพิเศษไม่เป็นไปตำมปฏิทินที่กำหนด
ไว้ จะไม่รับกำรพิจำรณำและเสนอให้กองบริกำรกำรศึกษำพิจำรณำและส่งเรื่องคืนหน่วยงำนทันที นั้น
ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอรองอธิกำรบดีฝำ่ ยวิชำกำรผ่ำนผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร (ผศ.ดร.ลดำวัลย์ พวงจิตร) เพื่อเสนอกองแผนงำนพิจำรณำทบทวนกรณี
ดังกล่ำว รวมถึงกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำงๆ ที่แนบมำในบันทึกช่วยจำดังกล่ำวนี้ มหำวิทยำลัยฯ จะต้องประกำศหรือแจ้งให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบก่อนถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ำงปี 2553-2556
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ลาดับที่ 15
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program)
ตำมที่ได้มีกำรประชุมหำรือเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรสองปริญญำ ระหว่ำงหลักสูตรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กับหลักสูตรของมหำวิทยำลัยที่มีควำม
ร่วมมือในต่ำงประเทศ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2556 และได้หำรือเพิ่มเติมกับคณบดีบัณฑิตวิทยำลัยและสำนักทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 แล้วนั้น เพื่อให้
กำรดำเนินกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำพิจำรณำ (ร่ำง) แนวทำงปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรร่วมสองปริญญำ
ที่ประชุมกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้สลับลำดับข้อจำกข้อ 5 มำเป็นข้อ 3 เนื่องจำกควรมีกำรจัดทำรำยละเอียด
ควำมตกลงร่วมมือ (Memorandum of Agreement) หรือจดหมำยแสดงเจตจำนงระหว่ำงหลักสูตรต่อหลักสูตรก่อนแล้วจึงจัดทำโครงกำรเสนอขออนุมัตติ ่อสภำมหำวิทยำลัยฯ ดังนี้
(ร่าง)
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมสองปริญญา (Double Degree Program)
ภายใต้ความร่วมมือ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อส่งเสริมให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ/สถำบันวิชำกำรกับต่ำงประเทศมำกยิ่งขึ้น และมีแนวทำง
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัตไิ ว้ดังนี้
1. หลักสูตรสองปริญญำ (Double Degree Program หรือ Dual Degree Program หรือ Combined Degree) หมำยถึง หลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะพิเศษ
โดยกำรนำหลักสูตรที่ได้รับอนุมัตอิ ยู่แล้ว 2 หลักสูตรมำจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งอำจเป็นหลักสูตรในระดับปริญญำเดียวกัน หรือต่ำงปริญญำของสถำบันเดียวกันหรือต่ำงสถำบัน หรือมีควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรตกลงแลกเปลีย่ นระหว่ำงมหำวิทยำลัย
2. หลักสูตรที่จะนำมำจัดกำรเรียนกำรสอนสองปริญญำ ต้องเป็นหลักสูตรทีไ่ ด้รับกำรอนุมตั ิให้เปิดสอนอยู่ก่อนแล้ว
3. มีกำรจัดทำรำยละเอียดควำมตกลงร่วมมือ (Memorandum of Agreement) หรือจดหมำยแสดงเจตจำนง (Letter of Intension) ระหว่ำงหลักสูตรต่อหลักสูตร
นอกเหนือจำกบันทึกควำมเข้ำใจร่วมมือ (MOU) ระหว่ำงสถำบัน โดยควำมตกลงฯ หรือจดหมำยแสดงเจตจำนง ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรือ่ งแนวทำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำไทยกับอุดมศึกษำต่ำงประเทศ พ.ศ. 2550
4. มีกำรจัดทำโครงกำรเสนอขออนุมัติต่อสภำมหำวิทยำลัย โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรโครงกำรฯ/ภำควิชำ/คณะกรรมกำรคณะวิชำ/วิทยำเขต/
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ/คณะกรรมกำรกำรศึกษำ/ที่ประชุมคณบดี/สภำมหำวิทยำลัย
5. กำรจัดทำรำยละเอียดของโครงกำร ประกอบด้วย หลักกำรและเหตุผลของควำมร่วมมือ ชื่อหลักสูตรและปริญญำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คณะกรรมกำร
ผู้รับผิดชอบ กำรเทียบเคียง/กำรเชื่อมโยงของโครงสร้ำงหลักสูตร/กำรกำหนดวิชำร่วม/แผนกำรเรียน เงื่อนไขกำรเรียน จำนวนกำรรับนิสิต กำรบริหำรจัดกำรทั้งด้ำนงบประมำณ วิชำกำรและ
คุณภำพ ระยะเวลำดำเนินโครงกำร และควำมสำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ
มอบเลขำนุกำรดำเนินกำรติดต่อกับทำง สกอ. ในเรื่องของกำรนำหลักสูตรที่มีอยู่เดิมมำเป็นหลักสูตรสองปริญญำ จะต้องแก้ไข มคอ. 2 ในหมวดที่ 1 ข้อ 5.4 ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่น และ
ข้อ 5.5 กำรให้ปริญญำแก่ผสู้ ำเร็จกำรศึกษำหรือไม่ เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรร่วมสองปริญญำนั้นมีควำมร่วมมือกับสถำบันต่ำงประเทศและให้ปริญญำกับนิสิตจำกมหำวิทยำลัย
ในต่ำงประเทศด้วย
* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ำงปี 2553-2556
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ลาดับที่ 17
(ร่าง) รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ประจาปีการศึกษา .... ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2552 เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ระบุไว้ว่ำ
“ให้สถำบันอุดมศึกษำบริหำรจัดกำรหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรูท้ ี่กำหนดในมำตรฐำนคุณวุฒสิ ำขำ/สำขำวิชำนั้นๆ หรือกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษำแห่งชำติ กรณีที่กระทรวงศึกษำธิกำรยังมิได้ประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำของระดับคุณวุฒินั้นๆ และธำรงไว้ซึ่งคุณภำพมำตรฐำนดังกล่ำว” โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจำรณำ
คือ ในข้อ 6.5 “ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำต่อสภำสถำบันอุดมศึกษำทุกปีกำรศึกษำ ด้วยกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ของหลักสูตร (มคอ.7)” นั้น และเพื่อให้กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2555 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. จึงแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อ
พิจำรณำกำหนดกรอบ/ประเด็นกำรพิจำรณำกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2552
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำข้อพิจำรณำของคณะทำงำนแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. แนวทำงกำรกำหนดจำนวนร้อยละที่เหมำะสมในกำรรำยงำนข้อมูลให้มหำวิทยำลัยทรำบ (โดยจะไม่รำยงำนในเรื่องที่มีค่ำปกติ) ในแต่ละข้อ เพื่อมหำวิทยำลัยจะได้
กำหนดเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงพัฒนำต่อไป เห็นควรให้นำข้อมูลทีม่ ีอยู่ในปัจจุบันมำเทียบเคียง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมำะสม เช่น ข้อมูลภำวะกำรได้งำนทำของบัณฑิต อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลงจำนวนนิสติ ของชั้นปีที่ 1 ต่อ ชั้นปีที่ 2 ของแต่ละคณะมำประกอบกำรพิจำรณำ เป็นต้น
2. แนวทำงกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกรำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในของทุกหลักสูตร ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรควรดำเนินกำรจัดทำ มคอ.7 โดยทันที (ไม่ควรรอครบ 60
วัน) เพื่อให้ทันกับกำรตรวจประเมินฯ ภำยใน
3. กำรแก้ไข (ร่ำง) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรฯ ดังนี้
3.1 ข้อ 4 แก้ไขเป็น “4. จำนวนหลักสูตรที่มีบณ
ั ฑิตสำเร็จกำรศึกษำตามแผนการศึกษา มำกกว่ำร้อยละ ... ” ทั้งนี้ กำรกำหนดจำนวนร้อยละ เห็นควรให้แยกตำม
ระดับปริญญำตรี-โท-เอก เนื่องจำกใช้ระยะเวลำในกำรศึกษำไม่เท่ำกัน
3.2 ข้อ 5.1 เสนอเป็น “จำนวนหลักสูตรที่มีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2 มำกกว่ำร้อยละ 20”
3.3 ข้อ 5.2 เสนอเป็น “จำนวนหลักสูตรที่มีอัตรำกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3 มำกกว่ำร้อยละ 10”
3.4 ข้อ 6 ปรับแก้ไขเป็น “6. จำนวนหลักสูตรที่มภี ำวะกำรได้งำนทำของบัณฑิตภำยใน 1ปี หลังสำเร็จกำรศึกษำ น้อยกว่าร้อยละ … ”
มอบเลขำนุกำรประสำนงำนกับกองแผนงำนเพื่อขอข้อมูลภำวะกำรได้งำนทำของบัณฑิตและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ำมี) มำพิจำรณำประกอบ “จำนวนร้อยละ” ของแต่ละข้อ
และปรับแก้ไข (ร่ำง) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ .... ต่อสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำอีกครั้งหนึ่งในกำรประชุมครั้งต่อไป
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. กำรประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงำนพิจำรณำกำหนดกรอบ/ประเด็น
กำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตรของ มก. (มคอ.7) เพื่อพิจำรณำกำหนดกรอบ/ประเด็นกำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตรของ มก. ต่อสภำมหำวิทยำลัยฯ ให้
สอดคล้องกับประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง “แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552” และนำเสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบต่อไป นั้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้มีกำรประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2556 ได้พิจำรณำกำรจัดทำ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
หลักสูตรต่อสภำมหำวิทยำลัย ดังมีรำยละเอียดสรุปได้ 7 ข้อ (ประเด็น) แล้ว นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตรฯ และข้อมูลภำวะกำรได้งำนทำของบัณฑิตประกอบกำรพิจำรณำกำรกำหนด
“จำนวนร้อยละ” แล้ว มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้
* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ำงปี 2553-2556
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รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2555
(แสดงตำรำงจำแนกตำมวิทยำเขต ระดับปริญญำ (ตรี /โท/เอก/ป.บัณฑิต)
1.
2.
3.
4.

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
จำนวนหลักสูตรที่ต้องจัดทำ มคอ. 7 ตำมกรอบมำตรฐำนฯ แห่งชำติ (มคอ.)
จำนวนหลักสูตรที่ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนฯ (ระบุชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน โดยมี/ไม่มีแผนพัฒนำปรับปรุง พร้อมแนบข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประกันคุณภำพ)
จำนวนหลักสูตรที่มีบัณฑิตสำเร็จกำรศึกษำ (อยู่ในระหว่างการพิจารณาอีกครั้ง)
- จำนวนหลักสูตรที่มีบัณฑิตสำเร็จกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มำกกว่ำร้อยละ ...?...
- จำนวนหลักสูตรที่มีบัณฑิตสำเร็จกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มำกกว่ำร้อยละ ..?....
5. อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนนิสิต
5.1 จำนวนหลักสูตรที่มีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนนิสิตของจำนวนตำมแผนกำรรับนิสิตกับจำนวนนิสิตที่รับเข้ำจริงชั้นปีที่ 1 มำกกว่ำร้อยละ 10
5.2 จำนวนหลักสูตรที่มีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2 มำกกว่ำร้อยละ 20
5.3 จำนวนหลักสูตรที่มีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3 มำกกว่ำร้อยละ 10
6. จำนวนหลักสูตรที่มีภำวะกำรได้งำนทำของบัณฑิตภำยใน 1 ปี หลังสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญาตรี น้อยกว่ำ ร้อยละ 70
7. ประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรและมีผลกระทบต่อผลลัพธ์กำรเรียนรูข้ องนิสิต/บัณฑิต (ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ)
- ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลง (ภำยใน/นอกสถำบัน)
- ผลต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมหัวข้อในแบบฟอร์ม มคอ. 7 หมวดที่ 9 (ใน มคอ.7 ออนไลน์) โดยแสดงรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรของมหำวิทยำลัยฯ และเพื่อใช้ประกอบกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตรในปีกำรศึกษำถัดไปด้วย จำนวน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. เป้ำหมำยกำรรับและผลกำรดำเนินกำรรับนิสิตของหลักสูตร
2. แผนปรับปรุงพัฒนำ (กรณีไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยตำมข้อ 1)
3. กำรบริหำรทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
4. กำรพัฒนำบุคลำกร
สำหรับจำนวนร้อยละของหลักสูตรที่มีบัณฑิตสำเร็จกำรศึกษำ (ข้อ 4) จะพิจำรณำในกำรประชุมมครัง้ ต่อไป
มอบเลขำนุกำรดำเนินกำรประสำนงำนกับคณะทำงำนจัดทำ มคอ.ออนไลน์ ในกำรนำเข้ำข้อมูลจำก มคอ. 7 เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตรในภำพรวม และกำร
เพิ่มเติมหัวข้อใน มคอ.7 หมวดที่ 9 ต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำทบทวน “รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2555 ต่อสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” แล้วเห็นว่ำ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตรที่จะนำเสนอข้อมูลต่อสภำมหำวิทยำลัยนั้นควรนำเสนอข้อมูลของหลักสูตรในเชิงบวกจึงมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขข้อควำมและ “จำนวนร้อยละ” ในข้อ
4, 5 และ 6 ดังมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี้
* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ำงปี 2553-2556
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รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2555
(แสดงตำรำงจำแนกตำมวิทยำเขต ระดับปริญญำ (ตรี /โท/เอก/ป.บัณฑิต)

1. จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
2. จำนวนหลักสูตรที่ต้องจัดทำ มคอ. 7 ตำมกรอบมำตรฐำนฯ แห่งชำติ (มคอ.)
3. จำนวนหลักสูตรที่ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนฯ (ระบุชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน โดยมี/ไม่มีแผนพัฒนำปรับปรุง พร้อมแนบข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประกัน
คุณภำพ)
4. จำนวนหลักสูตรที่มีบัณฑิตสำเร็จกำรศึกษำ
- จำนวนหลักสูตรที่มีบัณฑิตสำเร็จกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มำกกว่ำร้อยละ 70
- จำนวนหลักสูตรที่มีบัณฑิตสำเร็จกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มำกกว่ำร้อยละ 50
5. อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนนิสิต
5.1 จานวนหลักสูตรที่มีจานวนนิสิตรับเข้าจริงแตกต่างจากจานวนตามแผนการรับนิสติ มากกว่า/น้อยกว่า ร้อยละ 10
5.2 จานวนหลักสูตรที่มีจานวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2 มากกว่าร้อยละ 80
5.3 จานวนหลักสูตรที่มีจานวนนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3 มากกว่าร้อยละ 90
6. จำนวนหลักสูตรที่มีภำวะกำรได้งำนทำของบัณฑิตภำยใน 1 ปี หลังสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มากกว่า ร้อยละ 70
7. ประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรและมีผลกระทบต่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิต/บัณฑิต (ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ)
- ผลจำกกำรเปลีย่ นแปลง (ภำยใน/นอกสถำบัน)
- ผลต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร

ทั้งนี้ เมื่อปรับแก้ไขแบบฟอร์ม “รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร ต่อสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2555” เรียบร้อยแล้ว มอบเลขำนุกำรเสนอรอง
อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อพิจำรณำต่อไป
ลาดับที่ 35
การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากรายงานผลการรับตรง ประจาปีการศึกษา 2557
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. ได้พิจำรณำและวิเครำะห์ข้อมูลเกียวกับจำนวนตัวเลขกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในโครงกำรรับตรงของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ของทุก
คณะ/ วิทยำเขตแล้ว สำมำรถสรุปในเบื้องต้นได้ ดังนี้
1. สำขำวิชำที่เปิดรับสมัครเป็นสำขำวิชำที่ได้รับควำมนิยมของนักเรียนและนักเรียนมีควำมเชื่อมั่นว่ำหลังสำเร็จกำรศึกษำจะสำมำรถประกอบอำชีพได้
2. หำกมีกำรวิเครำะหืในเชิงลึกแล้ว พบว่ำสำขำใดมีผสู้ มัครน้อยกว่ำ 1.5 เท่ำของจำนวนรับเข้ำศึกษำ อำจทำให้ไม่สำมำรถรับนิสติ ได้เต็มจำนวน จึงควรทำกำรประชำสัมพันธ์
หลักสูตรให้มำกยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ขอให้สำนักทะเบียนและประมวลผลสรุปข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไป ดังนี้
* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ำงปี 2553-2556
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1.) ข้อมูลกำรเลือกสำขำขอให้เพิ่มเติมคอลัมน์ข้อมูลจำนวนรับ เปอร์เซนต์กำรเลือกอันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 และอันดับ 4 ดังนี้
วิทยำเขต
คณะ
สำขำ
จำนวนผู้สมัคร จำนวน
อันดับ 1
อันดับ 2
รับ
(เปอร์เซนต์) (เปอร์เซนต์)

อันดับ 3
(เปอร์เซนต์)

อันดับ 4
(เปอร์เซนต์)

...

2.) ข้อมูลรำยชื่อโรงเรียนของนักเรียนที่สมัคร
ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียนที่สมัคร

จำนวนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทั้งหมด

1. โรงเรียน....
3.) รำยชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยทีม่ ีชื่อเสียง 30 อันดับ (โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนสอบเข้ำมหำวิทยำลัยได้มำกทีส่ ุด)
ชื่อโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่สมัคร

จำนวนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ทั้งหมด

1. โรงเรียน....

* ลำดับตำมรำยงำนสรุปกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก. วำระระหว่ำงปี 2553-2556
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