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บทนํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาในเชิงระบบ
นับแต่การจัดระบบและกลไกการพัฒนา และบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกลั่นกรองการรับ
นิสิตเข้าศึกษาให้สอดคล้องตามแผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และเชื่อมโยงกับกรอบการผลิตกําลังคนเพื่อ
การพัฒนาประเทศโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการกําหนดกลไกและมาตรการในการรับนิสิตเข้าศึกษา
รวมทั้งมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมหาวิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตและอาจารย์เสริมสร้างประสบการณ์ใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงการสหกิจศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และโครงการสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อของอาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน
รวมทั้งมีความพร้อมในการส่งเสริมให้นิสิตเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการจากกระบวนการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางวิชาการและวิวัฒนาการใหม่ๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการและความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อสอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย อาคารสถานที่และบริเวณที่รองรับ
การเรียนการสอน และการดูแลเสริมสร้างให้นิสิตและบุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี และสนับสนุน
การทํากิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งงบประมาณ ค่าใช้จ่ายและสถานที่ โดยดูแลให้นสิ ิตมีความปลอดภัยและได้ทํา
กิจกรรมตามความสนใจ มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคอยติดตามดูแลให้นสิ ิตสามารถสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้งในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้งในรูปแบบของการสัมมนาทาง
วิชาการประจําปี ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน มีการจัดระบบการ
จัดการความรู้ในทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ฯ มหาวิทยาลัยฯยังให้การสนับสนุนส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งมีโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพนิสิตให้มีความพร้อม และทักษะเพื่อการแข่งขันในระดับสากล และเพื่อเป็นการสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของนิสิตและคุณภาพของบัณฑิตฯ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมิน
คุณภาพการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และติดตามผลคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ต่างๆ ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วย
สําหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการ
สัมมนาทางวิชาการประจําปี ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเฉพาะ
ตําแหน่งหน้าที่ มีการจัดระบบการจัดการความรู้ในทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯยังให้การสนับสนุน
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งมีโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตให้มีความพร้อม และทักษะเพื่อการแข่งขันในระดับสากล

และเพื่อเเป็นการสะท้อนถึ
อ งผลสัมฤททธิ์การเรียนรูของนิ
ข้ สิตและคคุณภาพของบับัณฑิต ฯ มหาาวิทยาลัยฯได้ด้มีการ
พัฒนาระะบบสารสนเททศการประเมินคุ
น ณภาพการรสอนของอาจารย์โดยนิสิต และติดตามผลคุณภาพบัณฑิ
ณ ตจาก
ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลั
ณ กษณะต่างๆ ของบัณฑิตที
ต ่พึงประสงค์ค์อีกด้วยรวมถึถึงมีการบริหารรความเสี่ยงในนระดับ
มหาวิทยยาลัยฯ และระะดับหน่วยงานนเพื่อดูแล ตรววจสอบ และคควบคุมความเเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่
และกระบบวนการทํางาาน เพื่อให้ฯ มหาวิ
ม ทยาลัยฯลดความเสี
ฯ
ยหายจากความ
ห
มเสี่ยงในการดดําเนินงานให้มากที
ม ่สุด
โดยคํานึงงถึงมาตรฐานและคุณภาพขของบัณฑิตเป็ปนสําคัญ รวมถึงมีการบริหารความเสี
า
่ยงใในระดับมหาวิวิทยาลัยฯ
และระดัับหน่วยงานเพืพื่อดูแล ตรวจจสอบ และควบบคุมความเสียงที
ย่ ส่ ัมพันธ์กับกิจกรรม หนน้าที่และกระบบวนการ
ทํางาน เพพื่อให้มหาวิทยาลัยฯลดความเสียหายจาากความเสี่ยงใในการดําเนินงานให้
ง มากทีสุ่สด โดยคํานึงถึง
มาตรฐานนและคุณภาพพของบัณฑิตเป็ป็นสําคัญ

การบริหารรความเสี่ยง
และการประะกันคุณภาพ
การรจัดการทรัพยาากรสนับสนุน ไดด้แก่
งบประมาาณ บุคลากร กาายภาพ อาคารสสถานที่ สิ่ง
อํานวยความสะดว
า
วก ความปลอดดภัย
ให้เห็นความสํ
น
าคัญขอองการจัดทําหลัักสูตร / กระบววนการพัฒนาหลลักสูตร
กระบวนนการใช้หลักสูตร กระบวนการปประเมินผล เพื่อให้
อ ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้
และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึนกั
น้ บบัณฑิตเชื่อมโยงกระบวนกการจัดการ เพื่อการผลิต
บัณฑิ
ณ ต ตามปรัชญาและวั
ญ
ตถุประสงค์
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นโยบายยของมหาวิทยาลั
ย ยเกษตรศศาสตร์ในการรรับิสิตนิสิต การพั
ก ฒนาหลัลักสูตร และกาารพัฒนาอาจจารย์ตาม
แผนยุทธศาสตร์
ท
มหหาวิทยาลัยเกกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556--2565)
น วมของทุกหน่
ห วยงานและะทุกวิทยาเขตต มหาวิทยาลัยฯ
ย ได้จัดทําแผนยุ
แ ทธศาสตตร์
จากการมีส่วนร่
มหาวิทยยาลัยเกษตรศาาสตร์ระยะ 100 ปี (พ.ศ. 25556 – 2565) ซึ่งได้รับความมเห็นชอบจากกที่ประชุมคณ
ณบดีใน
การประชชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมมพ.ศ. 2556 และที่ประชุมสภามหาวิ
ม
ทยาลั
ย ยเกษตรศาาสตร์ใน
การประชชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคคมพ.ศ. 25566 รวมทั้งสภามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เ
ร์ได้มีมติ
มอบหมาายให้คณะกรรรมการกําหนดดนโยบายเป้าหมายและยุ
ห
ทธธศาสตร์ในกาารพัฒนามหาวิวิทยาลัยเกษตตรศาสตร์
นําแผนยุยุทธศาสตร์มหาวิ
ห ทยาลัยเกษษตรศาสตร์ระยะ
ะ 10 ปี (พ..ศ. 2556 – 2565)
2 ไปปรับปรุ
บ งเพื่อให้สอดคล้
อ อง
กับแนวนนโยบายของสภภามหาวิทยาลลัยเกษตรศาสสตร์และนํามาาสู่แผนยุทธศาาสตร์มหาวิทยาลั
ย ยเกษตรศาสตร์
ระยะ 100 ปี (พ.ศ. 25556 – 2565)
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รายละเอียดแแผนยุทธศาสตตร์มหาวิทยาลัลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.25566-2565) และการ
จัดทําแผผนปฏิบัติการร (10-Years Strategic
S
Plaan of Kasetssart Universsity (A.D. 2013 – 2022)) สืบค้น
ข้อมูลเพิพิ่มเติมได้ที่ htttp://www.pplanning.ku..ac.th/plannning/index.pphp
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ส่วนที่ 1 การรับและพัพัฒนานิสิต

แ
องกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์มีกระบวนกาารรับนิสิตเข้าศึกษาที่เป็นไปปตามเกณฑ์และสอดคล้
องค์ประกอบในการปรระกันคุณภาพพหลักสูตรในอองค์ประกอบทีที่ 3 นิสิต โดยมีกระบวนการ ระบบและกกลไกใน
การรับนิสสิต เพื่อให้การรับนิสติ เข้าศึกษาเป็นไปออย่างสอดคล้องกับลักษณะธธรรมชาติของหลักสูตร นิสิตที่
รับเข้าเรียยนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศั
แ กยภาพใในการเรียนจนสําเร็จการศึศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูสตร ใน
ด้านการสส่งเสริมและพัพัฒนานิสิตโดยยจัดระบบการรดูและนิสติ ขอองอาจารย์ทปรึ
ปี่ กษาและกาารจัดกิจกรรมการ
พัฒนาศักกยภาพของนิสิสิตและการเสสริมสร้างทักษะการเรี
ษ
ยนรู้ในศตวรรษที
น
่ 21
2 ในด้านผลทที่เกิดกับนิสิต มี
กระบวนการในการติดตามประเมิ
ด
น ณภาพนิสิต การบริหารจััดการข้อร้องเเรียนของนิสิต ตลอดจนมีระบบและ
นคุ
ยั
แพร่ความรู้ขอองนิสิต ดังนี้
กลไกในกการพัฒนาศักยภาพการวิจยและการเผย
1.1 การรับนิสิต
กระบวนการร ระบบและกลไก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์มีกระบวนกาาร ระบบและกลไกในการกํกําหนดแผนแลละเป้าหมายเกีกี่ยวกับ
ษ กําหนดคุณสมบั
ณ ติผู้ศึกษา
ษ ระบบการคคัดเลือก กระบวนการรับ ตลอดจนระบบ
ต
บ
จํานวนนินิสิตรับเข้าศึกษา
สารสนเททศทีใ่ ช้บริหารรจัดการข้อมูลลนิสิต เพื่อให้การบริ
ก หารการรับนิสิตเข้าศึกษาสอดคล้องกั
อ บลักษณะะ
ธรรมชาติติของหลักสูตร การกําหนดคุณสมบัติของนิสิตที่รบั เข้าศึ
า กษา การกําหนดเกณฑ์ทีท่ใี ช้ในการคัดเลื
เ อก
วิธีการคัดดเลือกนิสิตให้ห้ได้นิสิตที่มีความพร้
ว อมทางงปัญญา สุขภาาพกายและจิต ความมุ่งมันที
น่ ่จะเรียน แลละมีเวลา
เรียนเพียยงพอ เพื่อให้สามารถสํ
ส
าเร็จการศึ
จ กษาได้้ตามระยะเวลลาที่หลักสูตรกํกําหนด
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1.1.1 การกําหนดแผนและเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดเป้าหมายจํานวนรับนิสิตโดยคํานึงความต้องการของตลาดแรงงาน
สภาพความพร้อมของอาจารย์ประจําที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น เป็นต้น โดยจํานวนและ
เป้าหมายเกี่ยวกับการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร จะถูกกําหนดไว้ตั้งแต่การเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยหากหน่วยงานมีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรใหม่จะต้องมีการ
วิเคราะห์เป้าหมายการรับนิสิต และตัวชี้วัดความสําเร็จในการรับนิสิต โดยแสดงจํานวนรับเข้า การคงอยู่และ
การสําเร็จการศึกษา จําแนกรายปีเริ่มจากปีที่เปิดสอนหลักสูตร ทั้งนี้ สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาซึ่งกําหนด
เป็นเป้าหมายจํานวนรับนิสิตจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานอาจารย์ (FTES) ซึ่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพของหลักสูตรเพื่อนํามา
เป็นข้อมูลในการกําหนดเป้าหมายเกี่ยวกับจํานวนรับนิสิตเข้าศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพของหลักสูตร โดยมีการจัดทําวิจัยสถาบันใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
(ตามมติที่ประชุมคณบดีในการประชุม ครั้งที่ 9/2549 วันที่ 31 กรกฎาคม 2549)
1. การบริหารหลักสูตร ได้แก่ ความพร้อมด้านอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจํา ทั้งด้านจํานวน คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานภาระงานอาจารย์
(FTES)
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ/หรือการ
บริหารงบประมาณที่จะใช้เพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อจํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา
3. การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานิสิต หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา เช่น ตํารา
คู่มือ เอกสารประกอบการสอน เว็บเพจที่เผยแพร่เนื้อหารายวิชาและแบบทดสอบต่างๆ การให้ทุนการศึกษา
การบริการนิสิต การให้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น
4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงผลกระทบ
ต่อประชาคมโดยรวมของฯมหาวิทยาลัยฯ
แนวทางในการเสนอแผนการรับนิสิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดทําแผนการรับนิสิตเสนอภาควิชา คณะกรรมการระดับคณะพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะพิจารณาแผนการรับนิสิต
ระยะ 4 ปี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ และพิจารณาความสอดคล้องของจํานวนนิสติ ที่จะรับให้เป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เกณฑ์มาตรฐานภาระงานอาจารย์ (FTES) ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตที่จะ
ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณจําแนกตามกลุ่มสาขา สถานที่จัดการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และวิทยาเขต รวมถึงผลกระทบต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น แผนการ
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รับนิสิตที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติ
เพื่อให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรดําเนินการรับสมัครนิสิตต่อไป
นอกจากนี้ เพื่อความถูกต้องและชัดเจนในการทําข้อมูลการเปิดรับสมัครฯ ในระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยได้แจ้งการกําหนดจํานวนที่จะรับให้ทางคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาทราบและปฏิบัติ ดังนี้
สัดส่วนการรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และแผน ข ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมีแผน ก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และกําหนดให้สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนิสิตแผน ก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ส่วนสายสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (อ้างถึงมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554)
การควบคุมสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีการคิดอัตราส่วนภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
- สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท-เอก ต่อนิสิต ไม่เกิน 1 : 5-8
- สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระไม่เกิน 1 : 15 และถ้าหากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้คดิ สัดส่วนจํานวนนิสิตที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวน
นิสิตที่ศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน
1.1.2 กระบวนการรับและคุณสมบัติของนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
การรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีมีการรับเข้าโดยผ่านการสอบ
คัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสอบเองตามโครงการต่างๆ
ในระดับบัณฑิตศึกษามีการรับนิสิตเข้าศึกษาแบบตลอดปี โดยเป็นการรับสมัครออนไลน์ทาง
อินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยหลักสูตรต้องแจ้งความประสงค์และเป้าหมายมายังบัณฑิตวิทยาลัย มีการกําหนด
คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทั้งในส่วนของคุณสมบัติทวั่ ไป และ
คุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามที่คณะสาขาวิชากําหนด
การกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1. สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอัน
ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
4. ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
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แนวทางในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคการศึกษา และ
แผนการเรียน เป็นต้น
ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครให้สอดคล้องกับ
คุณสมบัติเข้าศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ดังนี้
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. ปริญญาเอก จะต้องเป็นผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทั้งนี้ โดยสาขาวิชากําหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรตามมติของสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมพิจารณา แล้วมี
มติ ข้อ 2 “ … ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชาปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของนิสิตที่จะรับเข้า
ศึกษาตามที่ได้กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรอย่างเคร่งครัดและคณะจะต้องดูแลรับผิดชอบบัณฑิตศึกษาในส่วนของ
สาขาวิชาในคณะด้วย โดยคณบดีจะต้องทําความเข้าใจกับภาควิชาว่า การตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตผู้เข้าศึกษาเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําภาควิชา เมื่อได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาแล้วต้องเสนอคณบดี
ลงนามรับรองก่อนส่งให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ถ้ามีการขอยกเว้นให้เสนอเป็นข้อยกเว้นที่มีเหตุผลเพียงพอ แล้วให้
กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมก่อนนําเสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนรับเข้าศึกษาต่อไป”
แนวปฏิบัติในการกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับหลักสูตรทุกระดับ ในการกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
กําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาว่าสามารถดําเนินการได้จริง และอาจพิจารณากําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
ในแต่ละปีการศึกษาโดยไม่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 โดยผ่านความเห็นชอบ
ของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งให้ทุกคณะและทุกวิทยาเขตทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ คณะ/ภาควิชาและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับเงื่อนไขและสาระสําคัญที่ระบุในหลักสูตร พิจารณาข้อดีข้อเสียของการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบัติภายในคณะ ซึ่งควรมี
ความยืดหยุ่นในการนําไปปฏิบัติและแจ้งให้นิสิตรับทราบเงื่อนไขต่างๆ โดยมีเอกสารยืนยันการรับทราบของ
นิสิตก่อนที่จะเข้าศึกษาเพื่อมิให้เกิดปัญต่อนิสิตในการสําเร็จการศึกษา และเพื่อมิให้เกิดกรณีความผิดพลาดใน
หลักสูตร
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1.1.3 ปฏิทนิ การรับเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี
การรับนิสิตเข้าศึกษามีทั้งการสอบคัดเลือกโดยผ่านระบบกลาง (Admissions) ซึ่งสมาคมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นผู้กําหนด และการรับนิสิตเข้าศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสอบเอง
ตามโครงการต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯกําหนดช่วงเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาตามความเหมาะสม
การกําหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดังตัวอย่างประจําปีการศึกษา
2558 จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557
ลําดับที่

กิจกรรม

กําหนดการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รับสมัครสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา
กําหนดการสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา
ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา
รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
กําหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
สอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558
กําหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558
ประกาศผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558
นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ/สถาบัน/
กลุ่มสถาบัน ทีต่ นได้รับการคัดเลือก

3 – 24 พฤศจิกายน 2557
17 – 18 มกราคม 2558
21 กุมภาพันธ์ 2558
1 – 20 ตุลาคม 2557
22 – 25 พฤศจิกายน 2557
26 ธันวาคม 2557
7 – 8 กุมภาพันธ์ 2558
21 มีนาคม 2558
5 – 27 มกราคม 2558
7 – 10 มีนาคม 2558
10 เมษายน 2558
28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558

13

จําหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2558

14
15
16

รับสมัคร Admissions
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รับเอกสารสําหรับนิสิต
ใหม่ที่คณะต้นสังกัด

17

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
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6 – 17 พฤษภาคม 2558
10 – 17 พฤษภาคม 2558
5 มิถุนายน 2558
15 – 17 มิถุนายน 2558 ม.เกษตร
ศาสตร ์สอบ 15 มิถุนายน 2558
1 กรกฎาคม 2558

กําหนดกรอบเวลารับสมัครแลละคัดเลือกโครรงการรับตรงง KU Admisssion
ดังตัวอย่างปประจําปีการศึศึกษา 2558
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กําหนดกรอบเวลาการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดังตัวอย่าง
กําหนดการ
กิจกรรม
ตุลาคม-พฤศจิกายน
ประกาศผลคะแนนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤศจิกายน
นักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้ายื่นสิทธิ์เข้าสังกัดคณะโดยให้เลือกได้ 4
อันดับ ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
ดําเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์รายวิชา และประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตโครงการเรียน
ล่วงหน้า
ธันวาคม
ผู้ผ่านการสัมภาษณ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ผ่านการสัมภาษณ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งรายชื่อผู้รายงานตัวเป็นนิสิต เพื่อตัดสิทธิ์
ในระบบ Admission กลาง ของสกอ.
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ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดช่วงเวลาในการรับและปฏิทินการรับเข้าศึกษา ดังตัวอย่างประจําปีการศึกษา
2557 ดังนี้
รายการ
ภาคต้น
ภาคต้น (รอบสอง)
ภาคปลาย
1. ประกาศรับสมัคร
2. ข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
- ดาวน์โหลดได้จาก
www.grad.ku.ac.th หรือ
- ซื้อซีดีที่เคาน์เตอร์หมายเลข 2
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย หรือ
- สั่งซื้อทางไปรษณีย์
3. การสมัคร
(เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)
โดยส่งหลักฐานการสมัคร
- ด้วยตนเอง (เงินสด หรือบัตร
เครดิต)

12 กันยายน 2556

18 กุมภาพันธ์ 2557

12 กันยายน 2556

1 ตุลาคม 2556
เป็นต้นไป

6 มีนาคม 2557
เป็นต้นไป

1 ตุลาคม 2556
เป็นต้นไป

1 ตุลาคม – 13
ธันวาคม 2556

6 มีนาคม - 30
พฤศจิกายน 2557

18 สิงหาคม - 31
ตุลาคม 2557

(เว้น วันเสาร์-อาทิตย์และ (เว้น วันเสาร์-อาทิตย์และ (เว้น วันเสาร์-อาทิตย์และ
วันหยุดราชการอื่น ๆ)
วันหยุดราชการอื่น ๆ)
วันหยุดราชการอื่น ๆ)

- ไปรษณีย์
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
คัดเลือก
- www.grad.ku.ac.th
- บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ
ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. สอบคัดเลือก (นําบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ บัตรประจําตัว
ข้าราชการมาแสดง)
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ทภี่ าควิชา/สาขาวิชา

1 ตุลาคม 9 –
ธันวาคม 2556
24 ธันวาคม 2556

23 –มีนาคม 6
พฤษภาคม 2557
9 มิถุนายน 2557

24 –สิงหาคม 18
ตุลาคม 2557
10 พฤศจิกายน 2557

ตรวจสอบวัน เวลา
และสถานทีส่ อบ
www.grad.ku.ac.th

ตรวจสอบวัน เวลา ตรวจสอบวัน เวลา
และสถานทีส่ อบ
และสถานทีส่ อบ
www.grad.ku.ac.th www.grad.ku.ac.th

ตรวจสอบวัน เวลา
และสถานทีส่ อบ
www.grad.ku.ac.th

ตรวจสอบวัน เวลา ตรวจสอบวัน เวลา
และสถานทีส่ อบ
และสถานทีส่ อบ
www.grad.ku.ac.th www.grad.ku.ac.th
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รายการ
7. สอบสัมภาษณ์ที่ภาควิชา/
สาขาวิชา

ภาคต้น
ตรวจสอบวัน เวลา
และสถานทีส่ อบ
www.grad.ku.ac.th
4 มีนาคม 2557

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- www.grad.ku.ac.th
- บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ
ชั้นล่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารสําหรับ
4 มีนาคม 2557 เป็น
ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ได้ที่
ต้นไป
www.grad.ku.ac.th
10. เลือกสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
(กรณีผสู้ มัครผ่าน การคัดเลือก 2
4 - 7 มีนาคม 2557
สาขาวิชาขึ้นไป โดยทําเรื่องขอสละ
สิทธิ์)
11. ชําระเงินผ่านธนาคารเพื่อ
10 – 31 มีนาคม
ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาแรก
2557
12. กรอกประวัตินิสิตใหม่ทาง
10 มีนาคม - 31
อินเทอร์เน็ต
มีนาคม 2557
13. รายงานตัว – ด้วยตนเอง ณ
21 - 23 พฤษภาคม
บัณฑิตวิทยาลัย
2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาคต้น (รอบสอง)

ภาคปลาย

ตรวจสอบวัน เวลา ตรวจสอบวัน เวลา
และสถานทีส่ อบ
และสถานทีส่ อบ
www.grad.ku.ac.th www.grad.ku.ac.th
7 กรกฎาคม 2557 15 ธันวาคม 2557

7 กรกฎาคม 2557
เป็นต้นไป

15 ธันวาคม 2557
เป็นต้นไป

7 - 10 กรกฎาคม
2557

16 - 19 ธันวาคม
2557

14 - 22 กรกฎาคม
2557
14 - 22 กรกฎาคม
2557

22 - 30 ธันวาคม
2557
22 - 30 ธันวาคม
2557

23 - 25 กรกฎาคม
2557

7 มกราคม 2558

.14 วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่
9 สิงหาคม 2557
11 มกราคม 2558
.15 วันเปิดการเรียนการสอน
18 สิงหาคม 2557
12 มกราคม 2558
หมายเหตุ: กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.grad.ku.ac.th
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1.1.4 ระบบและเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา และกระบวนการคัดเลือก
ระดับปริญญาตรี
การรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมีระบบการคัดเลือกในหลายช่องทาง ได้แก่
1) สอบคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) สอบคัดเลือกผ่านสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยรับจากผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าตามการประกาศรับสมัคร
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสอบ หรือระบบรับตรงตามโครงการต่างๆ ดังนี้
2.1) โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ โครงการส่งเสริม
โอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงการ
มัธยมศึกษาในท้องถิ่น สังกัดโรงเรียนที่ตั้งอยูใ่ นจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และเขตการศึกษา
1, 5, 6, 12 รวม 30 จังหวัด (โควตาพิเศษ) และโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควตานักเรียนสาธิตเกษตร)
2.2) โครงการรับตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการที่ใช้ทักษะเฉพาะ
ทาง ได้แก่ โครงการรับผู้มีความสามารถทางการกีฬาดีเด่น หรือนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ หรือผู้มี
ความสามารถพิเศษทางดนตรี หรือผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
2.3) โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการที่รับนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษา
รายวิชาระดับอุดมศึกษาโดยสามารถใช้ผลการสอบวิชาที่เรียนล่วงหน้าในการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีการศึกษานั้นๆ ดําเนินโครงการโดยคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเรียน
ล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.4) โครงการรับตรงที่เป็นโครงการความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการรับสมัครนิสิต
ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการรับ
นักเรียนออทิสติกเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจากโรงรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (สอวน.) เป็นต้น
2.5) โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้การกํากับและควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการโครงการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.6) โครงการรับตรงที่คณะ/วิทยาเขต ดําเนินการรับเข้าศึกษาเอง ได้แก่ โครงการรับตรง
หลักสูตรนานาชาติ (คณะเกษตร คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์) โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร (คณะเกษตร) โควตาบุตรชาวประมง (คณะประมง) โควตาบุตร
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เกษตรกร (คณะเกษตร กําแพงแสน) โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร (คณะอุตสาหกรรม
เกษตร) เป็นต้น
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกของโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสอบ จะเป็นไปตามที่คณะ/
สาขาวิชากําหนด โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย
1) ผลคะแนนทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558 จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา
2) ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการ
และวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2558 จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
3) การสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้าน ตามเกณฑ์ที่คณะหรือสาขาวิชา กําหนด
4) การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชา กําหนด
ระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบการคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษานั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการนั้นต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยภาควิชา
หรือสาขาวิชาเป็นผู้เสนอ มีหน้าที่เป็นผู้พิจารณารับบุคคลเข้าศึกษา ทั้งนี้จะรับบุคคลใดเข้าศึกษาในสถานภาพ
นิสิตใด โดยเงือ่ นไขใด ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธาน
สาขา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ดําเนินการคัดเลือกเสนอบัณฑิตวิทยาลัย)
เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจน: บัณฑิตวิทยาลัยประกาศข้อกําหนด/วิธีการ
คัดเลือก จํานวนที่จะรับในแต่ละแผนให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ www.grad.ku.ac.th
เกณฑ์การคัดเลือกมีความสอดคล้องกับคุณสมบัติของนิสิตที่กําหนดแต่ละหลักสูตร:
1) ได้รับการตรวจสอบ/ความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา
2) ได้รับความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัดสาขาวิชา
3) ได้รับความเห็นชอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
1.1.5 การใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการเกี่ยวกับนิสิตทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในขั้นตอนต่างๆ เช่น การสมัคร การลงทะเบียนเรียน การออกรหัส
ประจําตัวนิสิต เป็นต้น
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นําระบบสารสนเทศมาใช้ในบริหารจัดการนิสิต
อยู่ในภาพรวมของระบบสารสนเทศนิสิต
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ระบบสารสนเทศนิสิต URL: https://std.regis.kku.ac.th/
ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลลัยได้นําระบบบสารสนเทศมมาใช้ในการอออกรหัสประจําตั
า วนิสติ ระดับบั
บ ณฑิตศึกษาาโดยมีขั้นตอนน
ดังตัวอย่าางของปีการศึศึกษา 2557 ดังนี้
ขั้นตอนงานน
ช่วงเเวลา
การกําหนดสิ
ห ทธิ์, จัดทํ
ด ารายชื่อ และออกรหั
แ
สประจํ
ป าตัวนิสติ
ภาคต้น (รอบบ 1) 20
1. ดําเนิ
เ นการตรวจสอบบันทึกกาารรับนิสิต รายชื่อ เงื่อนไขขของสาขาวิชา พร้อมกับ ม.ค. - 28 ก.พ. 57
ภาคต้น (รอบบ 2) 1-4
ใบสมัครผู
ร ้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และไม่มีมีสิทธิ์เข้าศึกษา
ษ
ก.ค. 57
2. ดําเนิ
เ นการกําหนนดสิทธิ์ผ่านฐาานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย ดัังนี้
ภาคปลาย 1-12
1 ธ.ค.
57
 คลิก “ป้อนข้อมูล”
 กรอกปีการศึศึกษา เช่น 25557
 เลือกภาคกาารศึกษา “ภาคต้น” “ภาคปปลาย”
 เลือกหลักสูตร/Version
ต
เช่น 02001/22 ปรัชญาดุษฎี
ษ บัณฑิต สาขขากีฏวิทยา
 คลิก “ดําเนินินการสืบค้น”
 กําหนดสิทธิ์การเข้าศึกษาา
 เลือกนิสิตทดลองเรียน (ถ้ามี)
า (ถ้ามี)
 เลือกนิสิตสํารอง
 กรอกลําดับที่ เช่น 1, 2
 คลิกเพื่อกรออกเงื่อนไขทีต้ต่ ้องเรียนเพิ่ม (ถ้ามี)
 บันทึกข้อมูล
 รายงานผลรรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
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ขั้นตอนงาน
3. ดําเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4. ดําเนินการออกรหัสประจําตัวนิสิตผ่านฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
 คลิก “ป้อนการสืบค้นข้อมูล”
 เลือกระดับ “ปริญญาโท” “ปริญญาเอก”
 เลือก “ภาคปกติ”
 กรอกปีการศึกษา เช่น 2557
 เลือกภาคการศึกษา “ภาคต้น” “ภาคปลาย”
 คลิก “ดําเนินการสืบค้น”
 คลิก “ออกเลขประจําตัวนิสติ ”
 บันทึกข้อมูล
 รายงานผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ออกรหัส ประจําตัวนิสิต
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
การโอนข้อมูลประวัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. โอนข้อมูลประวัติไปยังฐานข้อมูลประวัตินิสิต
 คลิก “ป้อนการสืบค้นข้อมูล”
 กรอกปีการศึกษา เช่น 2557
 เลือกภาคการศึกษา “ภาคต้น” “ภาคปลาย”
 เลือกหลักสูตร/Version เช่น XA01 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวิทยา
 คลิก “ดําเนินการสืบค้น”
 คลิก “โอนข้อมูลนิสิตที่รายงานตัวแล้วไปยังระบบทะเบียนนิสิต”
 บันทึกข้อมูล
2. ประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง
บัณฑิตวิทยาลัย
3. จัดทําคู่มือและกําหนดการสําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนี้
ขั้นตอนสําหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 ขั้นตอนที่ 1 การชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกผ่านธนาคาร
 ขั้นตอนที่ 2 การกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านอินเทอร์เน็ต
 ขั้นตอนที่ 3 การลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่าย นนทรี มก.
 ขั้นตอนที่ 4 การรายงานตัวเข้าศึกษา และทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่
 ขั้นตอนที่ 6 การลงทะเบียนเรียน
เรื่องทั่วไปที่นสิ ิตควรทราบ
 แผนการศึกษา
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ช่วงเวลา

ภาคต้น (รอบ 1) 20
ม.ค. - 28 ก.พ. 57
ภาคต้น (รอบ 2) 1-4
ก.ค. 57
ภาคปลาย
1-12
ธ.ค. 57

ขั้นตอนงานน






ช่วงเเวลา

นิสิตทดลองงเรียน
ประเภทของงการลงทะเบียนเรียน
วิชาระดับบััณฑิตศึกษา
การสอบภาษษาต่างประเททศสําหรับนิสตปริ
ติ ญญาเอก
การสอบภาษษาต่างประเททศสําหรับนิสตปริ
ติ ญญาโท

1.2 การส่งเสริมและพพัฒนานิสิต
มหาวิทยาลัยฯมีกระบวนกการ ระบบและะกลไก ในการรจัดระบบการรดูและนิสิตขอองอาจารย์ทปรึ
ปี่ กษา
ษ ข้อมูลเพือการรู
อ่
้จักนิสิต สามารถให้คํคําแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความ
เพื่อให้อาาจารย์ที่ปรึกษามี
สนใจและะศักยภาพของนิสิต มีการกกําหนดเวลาใหห้คําปรึกษากาารเรียนในวิชารวมถึ
า งการใหห้คําปรึกษา
วิทยานิพพนธ์ที่เพียงพอ ตลอดจนการรให้ความช่วยเหลือนิสิตในด้้านอื่นๆ ที่เกียวข้
ย่ องกับการเเรียนในมหาวิทยาลั
ท ยฯ
1.2.1 ระะบบอาจารย์ทีท่ปี รึกษา
ระดับปริญญาาตรี
มีการควบคุมการดูแลการใให้คําปรึกษาวิวิชาการและแนนะแนวนิสิตปริ
ป ญญาตรี มีการจั
ก ดทําข้อบังคับว่า
ด้วยการศึศึกษาขั้นปริญญาตรี
ญ
มหาวิทยาลัยเกษตรรศาสตร์ พ.ศ.. 2548 ฉบับที่มีผลในปัจจุบับน หมวด 7 ว่วาด้วย
สิทธิหน้าที
า ่อาจารย์ทปรึ
ปี่ กษา และมีการจั
ก ดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ
า ได้แก่ คู่มออาจารย์
ื
ที่ปรึกึ ษา
มหาวิทยยาลัยเกษตรศาาสตร์ ที่แสดงถึงหลักการแลละแนวคิดเกี่ยวกั
ย บอาจารย์ย์ที่ปรึกษา จรรรยาบรรณ หนน้าที่ข้อ
ปฏิบัติ เททคนิคในการใให้คําปรึกษา เป็นต้น

ษ https://w
www.advisor..ku.ac.th
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
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ระดับบัณฑิตศึกษา
การแต่งตั้งกรรรมการที่ปรึกษาประจํ
ก
าตัวนิสิตเป็นไปตาามข้อบังคับว่าด้
า วยการศึกษาระดั
ษ บบัณฑิตศึกษา
ม ทยาลัยเกกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 ข้อ 13 โดยนิสิสติ สามารถตรวจสอบรายชืออาจารย์
อ่
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ
บัณฑิตศึกษาและภาระะงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์์และการศึกษาค้
ษ นคว้าอิสระะได้ที่เว็บไซต์
www.grad.kuu.ac.th หากออาจารย์ที่นิสตประสงค์
ิต
จะเลืลือกเป็นกรรมมการที่ปรึกษาาประจําตัวในสาขาวิชา
http://w
ใด ยังไม่มมีชี ื่อในทําเนียบอาจารย์
ย
บัณฑิ
ณ ตวิทยาลัย นิสิตต้องติดต่ตอหัวหน้าภาควิชาหรือประะธานสาขาวิชานั
ช ้น ให้
ดําเนินกาารขออนุมัติจากบั
า ณฑิตวิทยาลั
ย ยในการขึ้นทะเบียนฯ อาจารย์
อ
ผู้นั้นเสี
เ ยก่อน เมื่อได้
ไ รับอนุมัติแล้วจึง
ดําเนินเรืรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ค
รที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตได้ด้ (คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2557
2 หน้า 322)
ขั้นตอนการตตรวจสอบรายชืชื่ออาจารย์บณฑิ
ณ
ั ตศึกษาแลละภาระงานทีทีป่ รึกษาวิทยาานิพนธ์และกาารศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (w
www.grad.kuu.ac.th) เปิดหน้
ห าฐานข้อมูลอาจารย์
ล
บัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อทะะเบียนอาจารรย์ นิสิตในควาามดูแล
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ขั้นตอนที่ 3 ช่องตรวจสอบบสามารถใช้ชืชอ่ื /รหัสอาจารรย์

ขั้นตอนนที่ 4 เมื่อพิมพ์พชื่อ/รหัสอาจจารย์แล้ว กด Submit ชื่ออาจารย์จะปรรากฏขึ้น

น้
่ 5 กดดที่ชื่อของอาจจารย์ หน้าต่อไปจะเป็
ไ
นข้อมูมลทั้งหมดรวมมทั้งนิสิตในคววามดูแลปัจจุบัน
ขันตอนที
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การยื่นคําร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต
นิสิตต้องเสนอคําร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของคณะ
บุคคลที่ขอแต่งตั้งและหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ให้เสร็จสิน้ ภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
ขณะที่นิสิตยังไม่มีกรรมการหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต ให้หัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชา หรืออาจารย์ในภาควิชา ซึ่งมีชื่อในทําเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่หัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชามอบหมายเป็นผู้แนะนําการศึกษา
คุณสมบัติกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต
กรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตประกอบด้วยอาจารย์ที่มีชื่อในทําเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมี
คุณสมบัติดังนี้
หลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน
และต้องมีผลงานวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมี
หน้าที่วางแผนการเรียน กําหนดวิชาเรียน แนะนํา ควบคุมการศึกษา และปรึกษาวิทยานิพนธ์
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน และต้องมีผลงานวิจัยที่มใิ ช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมีหน้าที่วางแผนการเรียน กําหนดวิชาเรียน แนะนํา ควบคุมการศึกษา และ
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักสูตรไม่มีวทิ ยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน ทํา
หน้าที่วางแผนการเรียน กําหนดวิชาเรียน แนะนํา ควบคุมการศึกษาและปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
1. อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกได้
ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิตได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน
2. อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตปริญญาโทได้ไม่เกิน
15 คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้คดิ สัดส่วนจํานวนนิสิตที่ทํา
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวนนิสิตที่ศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนิสิตที่ยังไม่สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน (คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2557 หน้า 4-5 ข้อ 13)
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แบบฟอร์มการแต่งตั้ง (หลักสูตรทําวิทยานิพนธ์)

แบบฟอร์มการแต่งตั้ง (หลักสูตรศึกษาค้นคว้าอิสระ)

ที่มา: http://grad.ku.ac.th/form_application/2-change_committee.php
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ขั้นตอนการขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต
1. นิสิตกรอกแบบฟอร์มตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด (บว.02)
2. กดบัตรคิวหมายเลข 1 ที่หน่วยบริการนิสิต ชั้น 1 เพื่อยื่นคําร้อง บว.02
3. หน่วยบริการนิสิต ชั้น 1 รับเรื่อง ตรวจสอบ ออกใบติดตามคําร้องเพื่อเป็นหลักฐานให้นิสิตได้
ติดตามคําร้อง
4.หน่วยทะเบียนอาจารย์รับคําร้อง พิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละภาระงานของอาจารย์
5. เสนอคณบดีอนุมัติลงนาม
6. นิสิตรับคําร้องคืนและดําเนินการต่อไป
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต ซี่งหมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณบดีเพื่อให้ทําหน้าที่ควบคุมแนะนํา และให้คําปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
ของนิสิตในคณะ โดยมีสิทธิและหน้าที่ในการให้คําแนะนําและทําแผนการเรียนของนิสิตร่วมกับนิสิตให้ถูกต้อง
ตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ ให้คําแนะนําในเรื่องระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา รับผิดชอบในการลงทะเบียน
เรียน การเปลี่ยนรายวิชา การเพิ่มรายวิชา การงดเรียนบางรายวิชา และจํานวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
ของนิ สิ ต แนะนํ า วิ ธี เ รี ย น ให้ คํ า ปรึ ก ษา และติ ด ตามผลการเรี ย นของนิ สิ ต พิ จ ารณาคํ า ร้ อ งต่ า งๆ ของ
นิสิต และดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนิสิตใน
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลความประพฤติของนิสิต ให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่มหาวิทยาลัยฯ
กําหนดไว้ ในกรณีที่นิสิตกระทําผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้หัวหน้าภาควิชาและคณบดีทราบ เพื่อ
พิจารณานําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาโทษทางวินัยต่อไป
1.2.2 การพัฒนาความรู้พื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต เช่น ภาษาอังกฤษ Prep. Eng. การ
ทดลองเรียนตามเงื่อนไข เป็นต้น
ระดับปริญญาตรี
- English Preparation Course เป็นการจัดการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กําหนดให้นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 ที่มีระดับคะแนนสอบ O-NET ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-15 คะแนน หรือเป็นนิสิตที่มีผลการทดสอบอยู่ในข่ายที่ต้องปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ต้องเข้าเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นเวลา 30 ชั่วโมง กรณีนิสิตหลักสูตรนานาชาติและนิสิตที่ไม่มี
คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ฯ มหาวิทยาลัยฯจะจัดทดสอบให้โดยนิสิตสามารถนําคะแนนสอบ TOEFL
หรือ IELTS หรือ KU-EPT หรือ OOPT ยื่นเพื่อขอเทียบรายวิชาได้
ระดับบัณฑิตศึกษา
- การเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้นิสิตในช่วงเริ่มต้นในปีการศึกษาแรก เพื่อพัฒนาความรู้
พื้นฐาน คือกรณีที่เป็นนิสิตทดลองเรียนในภาคแรกของการศึกษา ภาควิชามีการกําหนดเงื่อนไขและรายวิชาที่
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ลงเรียนของนิสิตแต่ละคนเพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐาน ซึ่งจะพัฒนาความรู้พื้นฐานที่จําเป็นต้องพัฒนา สําหรับ
นิสิตแต่ละบุคคล เป็นการพัฒนาความรู้พื้นฐานเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ นิสิตทดลองเรียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ให้ครบถ้วนจึงมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนสถานภาพนิสิตสามัญได้
นอกจากนี้ยัง มีการจัดโครงการเสริมสร้า งทัก ษะการใช้ภ าษาอัง กฤษแก่นิสิต ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
(English Language skill Improvement for Graduate Students) เพราะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
คุณภาพนั้นจําเป็นต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาทั้ง
ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อจะได้นําความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
การประกอบอาชีพในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปัจจุบันนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่ควรซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องหาทางแก้ไข และ
เร่งพัฒนาศักยภาพของนิสิต บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการทบทวน และเพิ่มพูนความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาโดยมุ่งพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่การฟัง พูด อ่าน และเขียน บัณฑิตวิทยาลัย
มีหลักสูตรอบรมดังนี้
1. โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (The Graduate Student English Conversation
Class)
2. โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทางวิชาการเบื้องต้น (English Basic Academic
Writing Workshop)
3. โครงการอบรมการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (English Abstract Writing Workshop)
4. โครงการอบรมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และการเตรียมความพร้อมการสอบข้อเขียน (English
Grammar and Examination Preparation)
5. โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (English Email Writing
Workshop)
1.2.3 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ การเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้และการสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต
ระดับปริญญาตรี
- สหกิจศึกษา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีการเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2557 ดําเนินการถึงรุ่นที่ 23 โดยมีสถานประกอบการในความร่วมมือทั้งภายในประเทศและสถาน
ประกอบการต่างประเทศ และในแต่ละปีการศึกษาจะมีการคัดเลือกนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ นอกจากนี้ มีการจัดสัมมนา
เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้แทนสถานประกอบการ ใน
งานวันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประจําทุกปี
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- โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนนิสติ ในระดับปริญญาตรีกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษา
และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมการทํางาน เป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตจํานวน
หนึ่งในการก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองโลก
- การส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยฯ จัดการประชุม
ทางวิชาการประจําปี และส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงานทางวิชาการในหลายสาขาวิชาตาม
ความสนใจโดยได้รับชั่วโมงกิจกรรม- กิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ โดยสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศ เรื่อง กําหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ และด้านพัฒนาสุขภาพ จํานวนไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีจํานวน
ชั่วโมง
ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ได้แก่
- โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ (English Brown Bag Lunch
Seminar) เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างโลกทัศน์ ความรู้ แนวคิดใหม่ๆ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ และวิทยากรรับเชิญอันก่อให้เกิดบรรยากาศและวิสัยทัศน์ระดับ
นานาชาติ
- จั ดกิ จกรรม/สนับสนุ น การแข่ง ขันกี ฬ าให้ นิ สิต ระดับ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา เช่น สนั บ สนุ นให้ นิ สิต ร่ ว ม
โครงการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา
และยังช่วยให้นิสิตมีการปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ให้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น
1.2.4 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1) การจัดการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีการบูรณาการเนื้อหารายวิชาที่
ครอบคลุมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสภาวการณ์ในปัจจุบัน
2) ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS) วันและเวลาให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 24.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
3) KU – Sall ศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
(Kasetsart University-Self Access Language Learning Center) จัดบริการในมุมต่างๆ ดังนี้
1. มุมคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ - การใช้ Internet และสื่อจาก CD
-28-

- โปรแกรมฝึกทักษะทาางภาษา
2. มุมดาววเทียม สามาารถชมรายกาารสดผ่านดาวเทียม 10 ช่ชองสัญญาณ และบริการการเรียน
ภาษาต่างประเทศด้วย ตนเองจากวีดีดีทัศน์
บ การจัดฉายยภาพยนตร์นานาชาติ
า
3. ห้องมินินิเธียเตอร์ ให้บริ
4. มุ ม แถถบบั น ทึ ก เสี ยง
ย ให้ บ ริ ก ารรเทปบทสนททนา และการรออกเสี ย ง เทปฝึ
เ ก หั ด ทํ าข้ อ สอบ
ภาษาอังกฤษ
ก แบบฝึกหหัดทดสอบ TOEFL,
T
IELLTS ผู้ใช้บริการสามารถติติดต่อขอเบิกสื่อได้จาก
เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการสามารถฝึกออกกเสียงและ บัันทึกเสียงได้
5. มุมอ่าน หนังสือพิมพ์พ วารสารภาษาต่างประเททศ เรื่องสั้นภาาษาต่างประเเทศ แบบฝึกทักษะทาง
ภาษา
6. มุมเกมคําศัพท์ Scraabbles, wordd puzzle แลละ crossword
7. มุมภาษษาต่างประเททศ ประกอบด้วย 4 มุม ได้แก่ ภาษาเยยอรมัน ภาษษาญี่ปุ่น ภาษาาจีน และ
ภาษาฝรั่งเศส
บ นการเรียนการสอนผ่
น
านนเว็บของมหาาวิทยาลัยเกษษตรศาสตร์
4) M@xLearrn ระบบสนับสนุ
L
ได้ถูกพัพฒนาขึ้น โดยยคณะวิศวกรรรมศาสตร์
(Learninng/Content Management System : LMS หรือ LCMS)
มหาวิทยยาลัยเกษตรศาาสตร์ และทดดลองใช้มาตั้งแต่
แ ปี 2542 ต่อมาได้
อ ปรับปรรุงให้มีประสิทธิ
ท ภาพ พร้อมกั
ม บขยาย
การใช้งานไปสูร่ ะดับมหาวิทยาลัยในนปี 2544 และสนับสนุนกาารเปิดสอนหลัลักสูตรที่เรียนแบบออนไลน์น์ของ
L ดังกล่าวอย่
ว างเป็นทางงการว่า M@xxlearn (Maximum
คณะฯ ในนปี พ.ศ. 25446 โดยได้ตั้งชื่อซอฟท์แวร์ LMS
Learning)

ก ยนการสสอน M@xLeaarn : http:///course.ku.aac.th
ระบบบสนับสนุนการเรี
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5) โครงการเพื่อเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการ
จัดโครงการดังต่อไปนี้
- โครงการผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น เนื่องจากวิทยานิพนธ์เป็นเอกสารวิชาการที่มีความสําคัญยิ่งใน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อฝึกให้นิสิตรู้จักค้นคว้าอย่างมีเหตุผล มีระเบียบแบบแผน มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ใหม่
- โครงการการให้รางวัลเกีย รติยศแก่ ผู้สําเร็จการศึ กษาที่มีผลการศึกษาดี เด่น เพื่ อเป็นขวัญและ
กําลังใจในการเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ของนิสิต
- โครงการการให้ ร างวั ล เกี ย รติ ย ศแก่ นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ / นานาชาติ เ น้ น การพั ฒ นา
นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง โดยกระบวนการวิจัย เพื่อให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ และให้รางวัลการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ
- โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์
ด้านต่างๆ เพิ่มศักยภาพทางวิชาการของบัณฑิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมสําหรับประกอบอาชีพของ
บัณฑิตต่อไปในอนาคต ส่งเสริมบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถสูง ได้เรียนเนื้อหาสูงขึ้นกว่าปกติ เพื่อต่อยอด
การเรียนรู้ด้วยตนเองในอนาคต ให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยใช้ระยะเวลาศึกษาน้อยกว่าปกติทั้งใน
สาขาวิชาเดิมหรือต่างสาขาวิชา เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งต้องการผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น ดั้งนั้นโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา จึงเป็นแนวทาง
หนึ่ ง ที่จ ะส่ง เสริมศั กยภาพนิสิ ตที่ มีผ ลการเรีย นดี ไ ด้ มีโ อกาสพั ฒ นาศั กยภาพทางวิช าการของตนเพื่อ ไปสู่
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและใช้ระยะเวลาในการศึกษาที่น้อยลง
นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังสรรหาและจัดสรรเงินทุนต่างๆ ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาดังต่อไปนี้
1. ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
1.1 สําหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติใน
ต่างประเทศ ทุนละ 10,000 บาท
1.2 สําหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ภายในประเทศ สนับสนุนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินทุนละ 5,000 บาท
2. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สนับสนุนเรื่องละ
20,000 บาท โดยสนับสนุนนิสิต 10,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 10,000
3. ทุนผู้ช่วยสอน สนับสนุนนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่ภาควิชาได้คัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนใน
รายวิชาระดับพื้นฐาน โดยให้ทุนเป็นรายเดือนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อช่วยสอนเน้นให้นิสิตได้มีโอกาสได้
ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาและเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่นิสติ เอง
4. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
5. ทุนสนับสนุนการทําวิจัย
5.1 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.”
5.2 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.” สําหรับนิสิตต่างชาติ
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1.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
มหาวิทยาลัยฯ มีระบบในการรายงานผลการดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของนิสิต
การสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของนิสิต ตลอดจนกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตโดย
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษามีกระบวนการตามขั้นตอนในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
1.3.1 การติดตามประเมินคุณภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้แต่ละหลักสูตรมีกระบวนการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรที่
ครอบคลุมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการนิสิตโดยผ่านระบบ มคอ. ออนไลน์ (KU-TQF) โดยอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตรจะต้องดําเนินการรายงานผลประจําปีตามแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (แบบ มคอ. 7)
ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิตขิ องนิสิตที่เรียนในหลักสูตร
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชา
ในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการดําเนินการ
กับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้สาํ เร็จการศึกษา ผู้ใช้บณ
ั ฑิต ตลอดจน
ข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การ
รายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย
ในการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (แบบ มคอ. 7) เป็นการจัดทํารายงานเมื่อสิ้นปี
การศึกษา โดยข้อมูลผลการดําเนินงานจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงมาจากผลการดําเนินรายงานของ
รายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ. 5-6) ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาของปีการศึกษาที่
รายงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนและดําเนินการตามขั้นตอนในการรายงานผล ดังนี้
1) เมื่อสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ในแต่ละภาค
การศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวน
สอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาค
การศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.6 และเมื่อสิ้นปีการ
ศึกษาให้จัดทํารายงานในภาพรวมประจําปีการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนก็สามารถกระทําได้โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)
2) เมื่อครบรอบหลักสูตร (เช่น หลักสูตร ๔ ปีครบรอบหลักสูตรคือ ๔ ปี) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่และนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. 7 เช่นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของแต่ละภาค
การศึกษาหรือปีการศึกษา
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1.3.2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา (ที่มา: คู่มือนิสิตปีการศึกษา 2557 หน้า 19-20)
1. ระดับปริญญาโท แผน ก
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)
2. ระดับปริญญาเอก
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
หมายเหตุ: สําหรับหลักสูตรปริญญาเอกบางหลักสูตร กําหนดให้มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 เรื่อง ซึ่ง
ข้อกําหนดดังกล่าวนิสิตสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.ku.ac.th หรือสอบถาม
ภาควิชา (ที่มา: คู่มือนิสิตปีการศึกษา 2557 หน้า 44)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ (ที่มา: คู่มือนิสิตปีการศึกษา 2557 หน้า 45)
1. ให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ พร้อมระบุ
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
3/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553)
2. ชื่อแรกในผลงานที่ตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนิสิตและอาจารย์
การให้ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1. นิสติ ปัจจุบนั
1.1 มีผลงานทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
1.2 มีผลงานทีไ่ ปนําเสนอในที่ประชุมวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายงานการประชุม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป (เป็นบทความไม่ใช่บทคัดย่อ)
นิสิตสามารถส่งข้อมูลต่างๆ ให้บัณฑิตวิทยาลัยดังรายละเอียดที่ได้กําหนดไว้ให้ในหน้าเว็บไซต์ระบบ
การส่งข้อมูลการเผยแพร่ผลงานในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ (http://grad.ku.ac.th/thesis.php)
โดยสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (แผน ก) หากข้อมูลเป็นเรื่องเดียวกันกับที่นิสิตจะใช้จบการศึกษา
นิสิตสามารถส่งเอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดของคําร้อง วพ. 04 อีกครั้ง ในขั้นตอนการขอจบการศึกษา

-32-

2. นิสิตที่สําเร็
เ จการศึกษาาแล้ว
ในกรณีที่นินสิ ิตได้สําเร็จการศึ
ก กษาแล้ว โดยในการสํสําเร็จการศึกษานั
ษ ้นได้ใช้หนังสือตอบรับการ
ก
น
ระกอบการสําเร็
า จการศึกษาา (ได้รับการตตอบรับแต่ยังไมม่ได้ตีพิมพ์ในววารสาร) เมื่อผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารมาปร
ได้รับการรตีพิมพ์ในวารรสารเรียบร้อยยแล้ว นิสิตสาามารถส่งข้อมูลต่
ล างๆ ให้บัณฑิ
ณ ตวิทยาลัยดัดงรายละเอียดที่ได้
กําหนดไวว้ให้ในหน้าเว็บไซต์
บ

การให้ราางวัลผลงานวิวิทยานิพนธ์ และนวัตกรรมวิทยานิพนธธ์
ลักษณะของวิวิทยานิพนธ์/นวั
/ ตกรรมวิทยานิ
ท พนธ์ที่เสนอขอรั
ส
บราางวัล
เป็นวิทยานิพนธ์/นวัตกรรมมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับั บัณฑิตศึกษา
ษ มหาวิทยาลัลัยเกษตรศาสสตร์
า
) โดยแยกผลงงานเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มวิทยาศาสตร์
ย
กายยภาพ
บัณฑิตวิททยาลัยขอตัดสิทธิ์ในการนําเสนอผลงาน)
กลุ่มวิทยยาศาสตร์ชีวภาาพ และกลุ่มวิทยาศาสตร์สังคม
1. รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์
พ
ป ญญาเอกคววรใช้ภาษาอังกฤษในการเขีขียน
1.1 วิทยานิพนธ์ระดับปริ
ท พนธ์ทมีมี่ กี ารตีพิมพ์เผยแพร่
ผ
หรือได้้รับการตอบรัับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิ
น
ชากการ
1.2 เป็นวิทยานิ
บั
ทธิบับตั ร/ลิขสิทธิ์
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รบการจดสิ
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1.3 ใช้ระยะเวลาศึกษาดังนี้
1.3.1 ระดับปริญญาโท ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
1.3.2 ระดับปริญญาเอก
- ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปี สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
- ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปี สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
2. รางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์
นวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นผลงานที่เกิดจากผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับที่ผู้สมัครใช้สาํ เร็จ
การศึกษา และศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามข้อ 1.3
เกณฑ์การพิจารณา
1. รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์
1.1 มีการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ
หรือได้รับการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
1.2 มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษา
1.3 ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
1.4 มีองค์ความรู้ที่โดดเด่นชัดเจน มีศักยภาพและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่
หลากหลายในเชิงวิชาการหรือเชิงพาณิชย์
2. รางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์
2.1 ระดับของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับของความเป็นนวัตกรรม รูปแบบ และความเป็น
ต้นฉบับ
2.2 การประยุกต์ใช้เทคนิคในการค้นคว้าวิจัย การออกแบบ การประดิษฐ์
2.3 เป็นผลงานที่มีศักยภาพและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลาย
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รบั รางวัลต้องยินยอมให้บัณฑิตวิทยาลัยเผยแพร่ผลงาน
ที่ได้รับรางวัล

-34-

การมอบรางวัล
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังนี้
1. รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
1 รางวัล/กลุ่ม
รางวัลละ 40,000 บาท
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดี
1 รางวัล/กลุ่ม
รางวัลละ 30,000 บาท
- รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย
1 รางวัล/กลุ่ม
รางวัลละ 20,000 บาท
ระดับปริญญาโท
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
1 รางวัล/กลุ่ม
รางวัลละ 25,000 บาท
- รางวัลวิทยานิพนธ์ดี
1 รางวัล/กลุ่ม
รางวัลละ 15,000 บาท
- รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย
1 รางวัล/กลุ่ม
รางวัลละ 10,000 บาท
2. รางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์
- รางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
- รางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
- รางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคม
1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
การให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ เพื่อเชิดชูเกียรตินสิ ิตบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ และส่งเสริมให้นิสิตสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและนําผลงานไปเสนอในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ โดยมีเกณฑ์การให้รางวัล
และการมอบรางวัลดังนี้
เกณฑ์การให้รางวัล
1. เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ หรือผู้ที่สาํ เร็จการศึกษาภาคต้น ภาคปลาย ที่นําเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์และได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
2. รางวัลที่ได้รับในระดับชาติ/นานาชาติ ต้องอยู่ในช่วงปีการศึกษานั้น
“การประชุมวิชาการระดับชาติ” หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบัน
เจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความ
ที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
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“การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การมอบรางวัล
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังนี้
- ผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 2,000 บาท
- ผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ 1,000 บาท

การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2557 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนิสิต และเป็นเกียรติประวัติแก่ภาควิชา คณะ และนิสติ ที่มีความตั้งใจศึกษา โดยมีเกณฑ์การให้รางวัล ดังนี้
เกณฑ์การให้รางวัล
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ 1 และระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
1. สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดระยะเวลาของหลักสูตร
1.1 ปริญญาโท ใช้เวลาศึกษา 2 ปี
1.2 ปริญญาเอก
- ผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษา 3 ปี
- ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษา 5 ปี
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ โดยผลงานดังกล่าว
ต้องมีชื่อนิสิตเป็นชื่อแรก ดังนี้
2.1 ปริญญาโท ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1) มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือ
2) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ
3) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
2.2 ปริญญาเอก ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
3. มีความประพฤติดี
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ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ 2 และระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า 3.75
2. สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดระยะเวลาของหลักสูตรปกติ
2.1 ปริญญาโท ใช้เวลาศึกษา 2 ปี
2.2 ปริญญาเอก
- ผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษา 3 ปี
- ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษา 5 ปี
3. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ โดยผลงานดังกล่าว
ต้องมีชื่อนิสิตเป็นชื่อแรก ดังนี้
3.1 ปริญญาโท ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1) มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือ
2) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ
3) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
3.2 ปริญญาเอก ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
4. มีความประพฤติดี
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ข
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ํากว่า 3.75
2. สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดระยะเวลาของหลักสูตรคือ 2 ปีการศึกษา
3. ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ตามเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1) มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือ
2) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ
3) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
อนึ่ง ผลงานวิทยานิพนธ์/ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์
ก่อนที่นิสิตจะได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การมอบรางวัล
การมอบรางวัลในคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังนี้
- นิสิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่นระดับปริญญาเอก 3,000 บาท
- นิสิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่นระดับปริญญาโท 2,000 บาท
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เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.grad.ku.ac.th)
2. สําเนาใบคะแนน (Transcript) ฉบับสําเร็จการศึกษา
3. หนังสือรับรองความประพฤติ จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
4. สําเนาบทความการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ พร้อมหลักฐานการแสดงค่า
ดัชนีผลกระทบการอ้างอิง
5. ไฟล์บทคัดย่อ หรือ Abstract กรณีที่ทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นภาษาอังกฤษ
(รูปแบบไฟล์ .doc) บันทึกใส่แผ่น CD
6. ไฟล์รูปภาพของผู้สมัคร (นามสกุล .jpg) บันทึกใส่แผ่น CD รวมกับข้อ 5
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อส่งเสริมการผลิต ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และสร้างประสบการณ์ด้าน
งานวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และงบกลางมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2557 เป็นจํานวน
วงเงินทัง้ สิ้น 15 ล้านบาท ให้กับคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโทและเอก ดังนี้
1. รายละเอียดทุน
ทุนประเภทที่ 1 ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ นิสิตผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินเพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการทําวิจยั ดังนี้
1) นิสิตปริญญาโท ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2) นิสิตปริญญาเอก
- นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
- นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
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ทุน ประเภทที่ 2 ทุน ผู ้ช ่ว ยวิจ ัย ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา นิส ิต ผู้ไ ด้รับ ทุน จะต้อ งได้ร ับ การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสาขาวิชาที่เข้าศึกษาตลอดระยะเวลาการรับทุน และได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายราย
เดือน ดังนี้
1) นิสิตปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2) นิสิตปริญญาเอก เดือนละ 10,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี หรือไม่เกิน 5 ปี กรณีที่นิสิต
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก
2. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัตขิ องอาจารย์ เป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณสมบัติเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ที่ไม่ใช่ผลงาน
วิทยานิพนธ์เพื่อสําเร็จการศึกษาของอาจารย์ โดยอาจารย์ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการพิจารณา
จัดสรรทุนก่อน สําหรับอาจารย์ที่อายุมากกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557) ต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาให้อาจารย์ที่ได้รบั ทุนใช้สถานทีแ่ ละเครื่องมือ จนกว่านิสิตจะสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้
สมัครได้ไม่เกิน 1 ทุนต่อปี
2.2 คุณสมบัตขิ องนิสิต เป็นนิสิตที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 อายุ
ไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557) ที่ไม่ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษา จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทุนมหาวิทยาลัยวิจัย หรือทุนจากแหล่งอื่นๆ ที่มีลักษณะการให้ทุนใกล้เคียงกัน
แต่มีศักยภาพในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือได้รับการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร และมีผลการเรียนดังนี้
2.2.1 นิสิตปริญญาโท ต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติขึ้นไป
2.2.2 นิสิตปริญญาเอก
1) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอก ต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสมในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลงานได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือวารสารที่ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 (Q4)
ขึ้นไป ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
2) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.00
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3. เงื่อนไขการรับทุน/รับทุนต่อเนื่อง
3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะได้รับทุนท่านละไม่เกิน 1 ทุนต่อปีฃ
3.2 นิสิตที่ได้รับทุนจะสําเร็จการศึกษาได้ ต้องตีพิมพ์/ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ ดังนี้
3.2.1 นิสิตปริญญาโท ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 (Q4) ขึ้นไป ใน
ปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือวารสารที่มีค่าน้ําหนัก 0.75 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
3.2.2 นิสิตปริญญาเอก
1) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอก ตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือวารสารวิชาการที่ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่
1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
สําหรับนิสิตปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร์สังคม ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่ถูกจัด
อยู่ในควอไทล์ที่ 4 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
2) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือวารสารที่ถูกจัดอยูใ่ นควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
3.3 นิสิตต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการเรียนและทําวิจัย เพื่อรับทุนปีถัดไป หากไม่ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย จะยุตกิ ารให้ทุน และไม่สามารถกลับมาสมัครรับทุนนี้ได้อีก
3.4 ระบุในกิตติกรรมประกาศว่าผลงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย
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ส่วนที่ 2 การบริหารหลั
ห กสูตร

2.1 หลักกสูตร
หลักสูตรเป็นเครื่องมือที่ใช้บังคับ กํากับ และ/หรือกําหนดทิ
า
ศทางใในการเรียนกาารสอนเพื่อให้้ความมุ่ง
หมายในกการจัดการศึกษาบรรลุ
ก
ผลตตามแผนการศึศึกษาแห่งชาติติ โดยหลักสูตรมี
ร ความสําคัญในการพั
ญ
ฒนาผู
น ้เรียน
ในทุกๆ ดด้านให้เกิดผลการเรียนรู้อย่ยางน้อย 5 ด้านอันได้แก่คณธรรม
ณ
ุ
จริยธรรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ทักษะคววามสัมพันธ์ระหว่
ะ างบุคคลแและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหห์เชิงตัวเลข การสื
ก ่อสาร แลละการใช้
เทคโนโลลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้พัฒนาหหลักสูตรจําเป็นต้องกําหนดดปรัชญา จุดมุง่ หมายและเนืนื้อหาวิชาของงหลักสูตร
เพื่อวางรรากฐานทางคววามคิด ความมรู้ ทักษะ ของงผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ณ
และไได้ค้นพบความมสามารถ ควาามถนัด
และความมสนใจ ตลอดดจนรู้จักกําหนนดแนวทางในนการประกอบอาชีพตามความสามารถ มีความสํานึกในสิ
ใ ทธิ
หน้าที่ แลละเติบโตเป็นพลเมื
น องดีของงสังคม ในฐาานะที่มหาวิทยาลั
ย ยเกษตรศศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของงรัฐ ซึ่ง
จะต้องสนนองตอบตามนโยบายการศึศึกษาของชาติติ และปรัชญาาของมหาวิทยาลั
ย ยเกษตรศาาสตร์ คือ
“มหาวิทยาลััยเกษตรศาสตตร์ เป็นสถาบัันที่มีปณิธานมมุ่งมั่น ในการสสั่งสมเสาะแสสวงหา และพัฒนา
ฒ
ความรู้ให้เกิดความเจริริญงอกงามทาางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลลอดจน
เป็นผู้ชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณ
ท
ณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคคงอยู่ ความเจจริญ และความมเป็นอารยะขของชาติ”
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2.1.1 ระบบและกลไก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการจัดวางระบบเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ได้แก่การกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนในการดําเนินงาน เพื่อให้ผลการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งยังกําหนดกลไกที่สําคัญเพื่อให้ระบบสามารถขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์การ หน่วยงาน รวมทั้งกลุ่มบุคคลต่างๆ ในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางานร่วมด้วย
ระบบ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
ขั้ นตอนการเสนอเรื่ องการขออนุ มัติที่ เกี่ ยวข้องกั บหลั กสู ตรของมหาวิท ยาลั ยฯ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ การ
เปลี่ ย นแปลงในห้ ว งเวลาต่ า งๆ นั บ ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 12/2553 เมื่อ วันที่ 27 ธั นวาคม พ.ศ. 2553 และตาม
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เรื่ อ งแนวปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการทบทวนกระบวนงานแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงขั้นตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง
(ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
http://eduserv.ku.ac.th) ดังนี้
- การเสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร และการเปิดรายวิชาใหม่/ปรับปรุง
รายวิชา
- การเสนอขออนุมัตินําหลักสูตร/รายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต
- การเสนอขออนุมัติเปิดโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ
- การเสนอขออนุมัติโครงการหลักสูตรร่วมสองปริญญา (double degree)
กลไก
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการ/หน่วยงานรับผิดชอบตามลําดับ ดังนี้
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร (คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร) เพื่อดําเนินการ
จัดทําร่างหลักสูตร/โครงการ/รายวิชาให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อีกทั้งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
2) ที่ประชุมภาควิชา พิจารณาหลักสูตร/โครงการ/รายวิชา และหลักฐานสนับสนุนจากรายงาน
ผลวิจัยสถาบันหรือผลสรุปจากการดําเนินงานของหลักสูตร (สรุปมคอ.7)เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ (ถ้า
มี) และคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีหลักสูตรใหม่จะต้องเสนอบรรจุหลักสูตร
ใหม่ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา และแผนการรั บนิ สิ ต ของคณะ เมื่ อ แผนฯ ดั ง กล่ า วได้ รั บ อนุ มัติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยฯ แล้วจึงเสนอขออนุมัติหลักสูตร (มคอ.2) ต่อไป
3) คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการหลักสูตรระดับคณะพิจารณาหลักสูตร/โครงการ/
รายวิชาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของคณะเพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป
4) คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตามขั้นตอน
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5) คณบดีเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อมอบคณะกรรมการการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ (กรณีเป็นหลักสูตร/โครงการ/รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยก่อน) โดยแผนพัฒนาการศึกษาฯ และโครงการฯ
จะต้องผ่านการวิเคราะห์ความพร้อมและความเป็นไปได้ต่างๆ จากกองแผนงานก่อน
6) คณะกรรมการการศึกษาพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อแจ้ง
คณะทราบข้อเสนอแนะและดํ าเนิน การที่ เกี่ ยวข้อ ง เมื่ อคณะดําเนิ นการตามข้ อเสนอแนะแล้ว ประธาน
คณะกรรมการการศึกษาจะนําเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาต่อไป
7) ที่ประชุมคณบดีกลั่นกรองการเสนอหลักสูตร/รายวิชาการบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนการรับนิสิตของคณะเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยฯ กรณีหลักสูตรปรับปรุงพิจารณา
อนุมัติการรปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการขออนุมัติเปิดสอนตามกําหนดเวลาที่ระบุ
กรณีรายวิชา สภามหาวิทยาลัยฯ มอบอํานาจให้ที่ประชุมคณบดีพิจารณาอนุมัติและแจ้งสภา
มหาวิทยาลัยฯเพื่อทราบ
กรณี ห ลั ก สู ต ร เมื่ อ ที่ ประชุ ม คณบดี พิ จ ารณากลั่ น กรองแล้ ว ให้ เ สนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ
พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ
8) เมื่อสภาฯ มหาวิทยาลัยฯพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ มอบให้
ฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล จัดส่งเอกสารหลักสูตรเสนอ สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้ กรณีหลักสูตรใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ มหาวิทยาลัยฯก่อน
เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการหลักสูตร
9) หลักสูตรที่ สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว สกอ. จะจัดส่งไปยัง ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และจากนั้น สกอ. จึงส่งไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อรับรองคุณวุฒิเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาต่อไป
2.1.2 การกําหนดเวลาในการเสนอขออนุมัติ
เพื่อให้การดําเนินการในการพิจารณาหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับระบบ
และกลไก และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักสูตร/รายวิชา และการเปิดสอนรายวิชา ซึ่งต้น
สั ง กั ดของหลั กสู ต ร/โครงการ/รายวิ ช าที่ เ สนอจะต้ องตรวจสอบและรับ รองความถู ก ต้ อ งของข้ อมู ล โดย
มหาวิทยาลัยได้กําหนดเวลาในการเสนอขออนุมัติที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/รายวิชา ดังนี้
1) การเสนอหลักสูตรใหม่ จะต้องเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนการรับนิสิตของคณะ โดยได้รับอนุมัติจากสภาฯ มหาวิทยาลัยฯก่อนแล้วจึงสามารถเสนอเอกสารหลักสูตร
2) การเสนอหลักสูตรใหม่ จะต้องเสนอตามขั้นตอนที่กําหนด และกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการสําหรับการเสนอหลักสูตรต่อฯ มหาวิทยาลัยฯไม่เกิน 90 วันทําการ ในกรณีที่ต้องนํากลับไปแก้ไข
หลายครั้งให้นับเวลาทุกครั้งรวมกันไม่เกินเวลาที่กําหนด หากเกินเวลาที่กําหนดให้ต้นสังกัดหลักสูตรพิจารณา
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ทบทวนแและดําเนินกาารเสนอตามขัั้นตอน โดยสภภาฯ มหาวิทยาลั
ย ยฯต้องให้ห้ความเห็นชออบก่อนเปิดสออนไม่น้อย
กว่า 6 เดืดือน
ก
กสูตรปรับปรุง จะต้องเสนออตามขั้นตอนทที่กําหนด โดยยสภาฯ มหาวิวิทยาลัยฯ
3) การเสนอหลั
ต้องให้คววามเห็นชอบกก่อนการเปิดสอน
ส และกําหนดระยะเวลาาดําเนินการเชช่นเดียวกับการเสนอหลักสูตรใหม่
ต
4) การเสนอโครง
ก
งการ/รายวิชา จะต้องเสนออตามขั้นตอนที่กําหนด โดยยสภาฯ มหาวิวิทยาลัยฯ
ต้องให้ความเห็
ว นชอบกก่อนการเปิดสอนสํ
ส าหรับราายวิชากําหนดดระยะเวลาดํดําเนินการสําหรั
ห บการเสนออหลักสูตร
ต่อมหาวิทยาลัยฯอย่างน้อย 60 วันทํ
น าการ
ส บสนุนกระะบวนการ
นอกจากนี้ มหาาวิทยาลัยเกษษตรศาสตร์ได้จัจดทําเครื่องมืมือต่าง ๆ เพื่อสนั
เสนอหลัักสูตร ได้แก่
บ นกระบวนนการเสนอขอออนุมตั ิหลักสูตร
1)) ระบบสนับสนุ
แสดงปีทหลั
หี่ กสูตรอนุมัติติ และปีที่เสนอฯ มหาวิทยาาลัยฯเพื่ออนุมัมติตามรอบระะยะเวลา
การ
ปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลั
ม
ก ตรฯ พ.ศ. 2548)
กสู
2
2)) ระบบ มคออ. ออนไลน์ มก.
ม (KU-TQ
QF) เพื่อรองรับการจั
บ ดทําแบบบ มคอ. 3-77
โดดยได้เชื่อมโยงงระบบเผยแพพร่ข้อมูลบนเว็บบไซต์ “ฝ่ายบบริการการศึกษา
ษ สํานักทะเเบียนและ
ประเมินผผล” http://eeduserv.ku.aac.th/index..php?methood=curriculuum

ระบบบสนับสนุนกระบวนการเสนออขออนุมัติหลักสู
ก ตร
https://pphpweb.cpc.kku.ac.th:84433/workflow/inndex.php
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2.1.3 การจัดทําหลัลักสูตรใหม่/หลั
ห กสูตรปรับปรุ
ป ง(มคอ.2)
มหาวิทยาลัยเกษตตรศาสตร์ ให้ความสําคัญกักบการจัดทําหลักสูตร โดยกําหนดให้มีมีการวิจัย
สถาบันใน
ใ 4 ประเด็นหลั
น ก คือ 1)) การบริหารรหลักสูตร 2) ทรัพยากรปประกอบการเเรียนการสอนน 3) การ
สนับสนุนและการให้
น
คํคาแนะนํานิสิต 4) ความต้้องการของตลลาดแรงงาน สัสงคม และ/หหรือ ความพึงพอใจของ
พ
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑฑิ ต และความสอดคล้ อง กั บ แผนการศึศึ กษาแห่ งชาาติ ร ะยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2545 - พ.ศศ. 2559)
แผนการพัฒนาเศรษฐฐกิจและสังคมมแห่งชาติ ฉบัับที่ 11 (พ.ศศ. 2555- พ.ศศ. 2559) ปรัชญาของมหาวิ
ช
วิทยาลัยฯ
ว อง อีกทั้ง มีรายงานผลกการดําเนินงานนของหลักสูตร
ต และการปรระเมินผล
และมาตตรฐานวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้
การเรียนนรู้ของผู้เรียนตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน ที่กําหนนดไว้ ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรรมการการอุอุดมศึกษา
(สกอ.) ไได้กําหนดรูปแบบเอกสารห
แ
หลักสูตรที่มหาวิ
ห ทยาลัยฯจจะต้องเสนอตต่อ สกอ. เพื่อรั
อ บทราบการรให้ความ
เห็นชอบบหลักสูตร ให้้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐ
บ
ฐานคุณวุฒิอุดดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1)) และมีการดําเนินงาน
จัดทํารายละเอียดหลัักสูตร (มคอ. 2) รวมทั้งเออกสารประกออบเพื่อพิจารณ
ณาอื่น ๆ ซึ่งมหาวิ
ม ทยาลัยฯได้
ฯ จัดทํา
ตารางราายการเอกสารรประกอบการพิจารณา รววมทั้งคําแนะนําในการจัดทํทาเอกสารหลัลักสูตร โดยไดด้เผยแพร่
ข้อมูลบนนเว็บไซต์ “ฝ่ายบริ
า การการศึศึกษา สํานักทะเบี
ท ยนและปประเมินผล” ดัดงนี้
1) การเสนอเอกสาารสําหรับหลักสู
ก ตรใหม่
รายยการเอกสาร
1. แบบ มคอ.2
2. แบบรรายงานฯ มคอ.01-06

หมายเหตุ
รูปแบบตาามที่กระทรวงศึศึกษาธิการกําหนนด
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รายการเอกสาร
3. แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
- ระดับปริญญาตรี : ใหม่ (วช.มก. 1-1)
- ระดับบัณฑิตศึกษา : ใหม่ (วช.มก. 2-1)
4.1 แผนภูมิอาจารย์ประจําหลักสูตร (ระดับภาควิชา)
4.2 บรรณานุกรม
5.1 ตารางแสดงข้อมูลการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่
เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯพิจารณาอนุมัติ
5.2 ตารางเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอเปิด
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงเสนอต่อที่ประชุม
คณบดี/สภามหาวิทยาลัยฯ
5.3 แบบเสนอเรื่องที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
คณบดี
6. แผ่นบันทึกข้อมูลตามข้อ 1-5
7. รายงานวิจัยสถาบัน

หมายเหตุ
รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

- หลักสูตรระดับคณะให้เป็นแผนภูมิอาจารย์ระดับคณะ
- ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองบริการฯ เมนู “แบบฟอร์ม”
(ข้อกําหนดจากที่ประชุมคณบดี/สภามหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติม)

File : word , pdf , scan เอกสาร
- ส่งฉบับคัดย่อและฉบับเต็ม 1 ชุดหลักสูตร
- หัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ

8. คําสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

2) การเสนอเอกสารสําหรับหลักสูตรปรับปรุง
รายการเอกสาร
1. แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ
2. แบบ มคอ.2
3. แบบรายงานฯ มคอ.01-06
4. แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่/ปรับปรุงรายวิชา
- ระดับปริญญาตรี : ใหม่ (วช.มก. 1-1)
: ปรับปรุง (วช.มก. 1-2)
- ระดับบัณฑิตศึกษา : ใหม่ (วช.มก. 2-1)
: ปรับปรุง (วช.มก. 2-2)
5.1 แผนภูมิอาจารย์ประจําหลักสูตร (ระดับภาควิชา)

หมายเหตุ
รูปแบบตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด

- หลักสูตรระดับคณะให้เป็นแผนภูมิอาจารย์ระดับ
คณะ

5.2 บรรณานุกรม
- ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และ
แหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
6.1ตารางเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองบริการฯ เมนู
หลักสูตรปรับปรุงเสนอต่อที่ประชุมคณบดี/สภามหาวิทยาลัยฯ “แบบฟอร์ม”
6.2 แบบเสนอเรื่องที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
(ข้อกําหนดจากที่ประชุมคณบดี/สภามหาวิทยาลัยฯ
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รายการเอกสาร

หมายเหตุ

คณบดี
7. แผ่นบันทึกข้อมูลตามข้อ 1-6
8. รายงานวิจัยสถาบัน / มคอ.7

เพิ่มเติม)
File : word , pdf , scan เอกสาร
- ส่งฉบับคัดย่อและฉบับเต็ม 1 ชุดหลักสูตร
- หัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
- หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติตามแบบ มคอ.2 แล้วให้
แนบ มคอ.7แทนรายงานวิจัยสถาบัน

9. คําสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

3) คําแนะนําในการจัดทําเอกสารหลักสูตร
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยฯได้จัดทําคําแนะนําในการ
เสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยคําแนะนําในการเขียนเอกสารหลักสูตรให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวปฏิบัติและข้อหารือต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯและสกอ. เพื่อให้ผู้จัดทํา
หลักสูตร คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินการและบริหารหลักสูตร
ตามรูปแบบและวิธีการที่ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานวิ ช าการ มาตรฐานคุ ณ ภาพและการพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
2.1.4 การกําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและหลักสูตร
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ในการเสนอขอ
เปิดรายวิชาใหม่ และ/หรือการเปิดรายวิชาพร้อมกับการเสนอหลักสูตร จะต้องระบุอาจารย์ผู้สอน หรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และมอบคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาความ
เหมาะสมตามคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับศาสตร์ของวิชานั้นหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
โดยที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.57และครัง้ ที่ 17/2557 เมื่อวันที่
11 กันยายน 2557 ได้พิจารณาปรับแบบฟอร์มการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุง (แบบ วช.มก. 1-1,
1-2 และ วช.มก. 2-1, 2-2) ให้ระบุข้อมูลอาจารย์ผู้สอนและคุณวุฒิ เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ
ในระดับหลักสูตรจะต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นผู้ที่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสาขาที่
ตรงกันหรือสัมพันธ์กัน กรณีที่คุณวุฒิไม่ตรงสาขาจะพิจารณาจากผลงานวิจัย ประสบการณ์ทําวิจัยหรือจาก
ประสบการณ์การทํางานอื่นๆ ประกอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากหน่วยงานต้นสังกัด (ภาควิชาและ
คณะ) บัณฑิตวิทยาลัย (ระดับบัณฑิตศึกษา) คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่
ประชุมคณบดี เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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นอกจากนั้น ในระดั
ใ บบัณฑิตศึกษา ได้มการขึ
ี ้นทะเบียนเป็
ย นอาจารรย์บัณฑิตวิทยาลั
ย ย โดยกําหหนด
คุณสมบัตติิของอาจารย์ย์บัณฑิตวิทยาลัย ตามประกกาศมหาวิทยาาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระะเบียบว่าด้วย อาจารย์
บัณฑิตวิททยาลัย มหาวิวิทยาลัยเกษตตรศาสตร์ พ.ศศ. 2556 ประกกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.
พ 2556 (ตตรวจสอบ
รายชื่อได้ด้ที่เว็บไซต์htttp://www.grrad.ku.ac.th//teacher/inddex.php)

2.2 รายยวิชาในหลักสูตร
ณารายวิชาในหหลักสูตร สามมารถดําเนินการได้ใน 2 กรรณี คือ 1)
แนวทางการดดําเนินงานขอองการพิจารณ
เสนอพร้้อมกับการเปิปดหลักสูตรใหหม่/การปรับปรุ
ป งหลักสูตร หรือ 2) เสนนอเฉพาะรายยวิชา โดยกําหนดให้
ห
ใช้
แบบฟอรร์มที่มหาวิทยาลัยฯกําหนดด และให้มีกระบวนการพิจารณา
จ
(ขั้นตออน) เช่นเดียวกั
ว บการเสนออหลักสูตร
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัลัยฯมอบอํานาจให้
น ที่ประชุชุมคณบดี เป็นผู
น ้พิจารณากการให้ความเห็นชอบ และะแจ้งสภา
ท
ค
ความเห็
นชอบบระดับรายวิชา
มหาวิทยยาลัยฯเพื่อรับทราบการให้
2.2.1 แนวทางในกการพิจารณากการขอเปิดรายวิชาหรือปรัรับปรุงรายวิชา
ช
คคณะกรรมการรการศึกษามหหาวิทยาลัยเกษษตรศาสตร์ ไดด้กําหนดแนวทางในการพิจารณารายวิ
จ
ช ดังนี้
ชา
1) เหตุผลในกการเปิดรายวิชา/ปรั
ช บปรุงรายวิ
ร ชาต้องสออดคล้องกับกาารเปลี่ยนแปลลงสําคัญๆที่เกิดขึ้น
ร
ของหลลักสูตรที่เสนอบรรจุรายวิชา ความ
หรือปัจจัยภายนอกทีที่ทําให้เกิดรายยวิชานี้และตตรงกับวัตถุประสงค์
เหมาะสมมตามระดับคววามสําคัญในกการกําหนดเป็ปนวิชาบังคับ/วิชิ าเลือก/วิชาเลือกเสรี/วิชาศึ
ช กษาทั่วไปป
2) คําอธิบายรายวิชา เนื้อหารายวิ
ห
ชามีความสั
ค มพันธ์กักับวัตถุประสงงค์ของหลักสูตร
ต ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
บ ้เรียน จํานวนหน่
น
วยกิต ระดับชั้นปีทีท่ีกําหนด และเนื้อหารายวิชาต้องไม่ซ้ําซ้อนกั บ
ต้องการใให้เกิดขึ้นกับผู
รายวิชาอือื่นๆ ที่เปิดในนมหาวิทยาลัยฯเกิ
ย นร้อยละะ 40 รวมถึงการใช้
ก คําและศศัพท์ที่ถูกต้องตามหลั
ง
กวิชาการหรื
า
อ
ศัพท์บัญญัติ
3) การกําหนนดวิชาที่ต้องเรีรียนมาก่อนหรืือวิชาที่ต้องเเรียนพร้อมกัน ขึ้นกับความมจําเป็นของเนืนื้อหาการ
เรียนรู้
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4) สังกัดและรหัสวิชา ขึ้นกับความรับผิดชอบของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
5) อาจารย์ผู้สอน มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่เปิดสอน
6) ผลลัพธ์การเรียนรู้ ต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตร
2.2.2 ระยะเวลาในการเสนอขออนุมัติ
เพื่อให้การดําเนินการในการพิจารณารายวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับระบบ
และกลไก และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักสูตร/รายวิชา และการเปิดสอนรายวิชา ซึ่งต้น
สั ง กั ดของหลั กสู ต ร/โครงการ/รายวิ ช าที่ เ สนอจะต้ องตรวจสอบและรับ รองความถู ก ต้ อ งของข้ อมู ล โดย
มหาวิทยาลัยฯได้กําหนดระยะเวลาในการเสนอขออนุมัติที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/รายวิชา ดังนี้
1) รายวิชาจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณบดีก่อนการเปิดสอน
2) การเสนอรายวิชาใหม่/ปรับปรุงรายวิชา จะต้องเสนอตามขั้นตอนที่กําหนด และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการสําหรับการเสนอรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยฯไม่เกิน 60 วันทําการ ใน
กรณีที่ต้องนํากลับไปแก้ไขหลายครั้งให้นับเวลาทุกครั้งรวมกันไม่เกินเวลาที่กําหนด หาก
เกินเวลาที่กําหนดให้ต้นสังกัดหลักสูตรพิจารณาทบทวนและดําเนินการเสนอตามขั้นตอน
3) การเสนอรายวิชาพร้อมกับหลักสูตร จะพิจารณาตามขั้นตอนของการเสนอหลักสูตรที่
กํา หนด โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯต้ อ งให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นการเปิ ด สอน และกํ า หนด
ระยะเวลาดําเนินการเช่นเดียวกับการเสนอหลักสูตร
4) กระบวนการพิจารณารายวิชา กําหนดระยะเวลาดําเนินการระดับมหาวิทยาลัยฯอย่างน้อย
60 วันทําการ
2.3 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เมื่อหลักสูตรและรายวิชาได้รับการอนุมัติเปิดสอนจากที่ประชุมคณบดีและสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานต้นสังกัดระดับหลักสูตร/ ภาควิชา /คณะ กําหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาตามศักยภาพ คุณวุฒิ และประสบการณ์สอน โดยแจ้งข้อมูลการเปิดสอนหลักสูตร/รายวิชาไปยัง
สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยมีข้อมูลรายวิชาที่จะเปิดสอน ได้แก่ รหัสวิชา วัน-เวลา จํานวนนิสิต
สถานที่สอน อาจารย์ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้สอน เพื่อจัดตารางสอนและสอบ
เพื่อให้การเรียนรู้ของนิสิตมีผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ในวิชาการ มีความสามารถใน
การถ่ายทอด และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการสอนวิชานั้นๆ อาจารย์ต้องเตรียมการสอน มีเอกสาร
ประกอบการสอนในรูปแบบต่างๆ อาทิ เอกสารคําสอน วีดิทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น Active Learning, M@x Learn, Learning Management System (LMS)
มีการพัฒนาและปรับปรุงเนือ้ หารายวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯมีระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในด้านต่างๆ อาทิ เทคนิคการสอน
การออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผล รวมถึงการพัฒนาสื่อการสอน เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนานิสิต
ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความคิด มีวิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนด
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ไว้ในหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนจะต้องแนะนําและกระตุ้นให้นิสิตเกิดความสนใจ เกิดความต้องการที่จะเสาะ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะนิสิต/ผู้เรียน มีภาวะผู้นําและผูต้ าม
สามารถทํางานเป็นทีม มีการพัฒนาบุคลิกภาพด้านจริยธรรม โดยมหาวิทยาลัยฯได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556-2560 (http://www.person.ku.ac.th/training/training/
2556/s-plan56-60.pdf) และ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัด
โครงการอบรมอาจารย์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว และการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ฯได้จัดทําคู่มือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คู่มือการให้คําปรึกษานิสิต
คู่มือระบบรายงานภาระงาน คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ และระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุน ได้แก่
สารสนเทศสําหรับอาจารย์
•
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
•
ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์
•
ระบบรายงานเกรด
•
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
•
ระบบโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•
ระบบภาระงานอาจารย์
•
รายงานความก้าวหน้าการขอตําแหน่งทางวิชาการ
•
KU-POD สอนดีมีสุข
•
ตรวจสอบผลการเรียนการลงทะเบียน ของนิสิต
•
KU Web Portal
•
KU MIC (Management Information Center)
•
ระบบประเมินการเรียนการสอน
•
ระบบประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สารสนเทศสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
•
ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
•
ระบบติดตามการลงทะเบียนนิสิต
มหาวิทยาลัยฯมีการกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทําประมวลการสอน ทํารายละเอียดของรายวิชา
มคอ.3-4 ออนไลน์ ก่อนการเปิดสอน และมีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ. 5-6 ออนไลน์
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และเมือ่ สิ้นปีการศึกษา จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ.7 ออนไลน์
โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาและการปรับปรุงการสอนในด้านเนื้อหา วิธีการสอน การวัดผล
ประเมินผล ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนนิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินอาจารย์ และอาจารย์ประเมินตนเอง
ผ่านสารสนเทศการประเมินการเรียนการสอนโดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ฝ่ายบริการการศึกษา สํานัก
-50-

ทะเบียนและประมวลผล กองการเจ้าหน้าที่ และสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินที่ได้นํามาพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนภายใต้การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ในการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยฯให้ความสําคัญกับปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ของนิสติ ได้แก่ ตํารา แหล่งค้นคว้า ระบบสารสนเทศและเครือข่าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการสอน
ต่างๆ ห้องปฏิบัติการ สถานีทดลอง/ฝึกงาน เป็นต้น
นอกจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้วยังมีกิจกรรมนอกชั้นเรียน เพื่อการพัฒนา
บุคลิกภาพของนิสิต ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความคิดอารมณ์ และความสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตและอาจารย์ ระหว่างนิสิตด้วยกัน ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวก
ในการศึกษา การสร้างบรรยากาศและความปลอดภัยของสถานศึกษา การใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก รวมถึง
กิจกรรมของชมรมต่างๆ ให้ผู้เรียนเกิดความสุขกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีหน่วยงานสนับสนุนคือ
กองกิจการนิสิตและฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ (คู่มือ การบริหารงานกิจการนิสิต)
2.3.1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ประสานงาน
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ (ภายนอก-ใน) ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์วิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นับเป็นหัวใจที่สําคัญยิง่ ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องตาม
เป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทําคู่มือและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2556) เพื่อใช้เป็นแนวทางและคูม่ ือ
สําหรับอาจารย์ในการให้คําแนะนําและช่วยเหลือนิสิตที่อยูใ่ นความดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็น
การปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ได้พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ในการดูแลให้
คําแนะนําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนิสิตที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งด้าน
การเรียน การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวในการเรียนและนําความรู้ประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนา
สร้างสรรค์สงั คมได้เป็นอย่างดี
อาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมสอนในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์
จริง การเชิญอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาร่วมสอนในบางรายวิชา หรือ
บางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือมีประสบการณ์จริง ทัง้ นี้ ให้ อาจารย์ประจําวิชา ภาควิชา/คณะ
เสนอชื่ออาจารย์พิเศษ โดยผ่านการเห็นชอบจากประธานสาขาฯ /ภาควิชา พิจารณาคัดกรองคณาจารย์พิเศษ
จากคุณวุฒิและประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นแนวทางในการคัดเลือก โดยขออนุมัติการเชิญตามแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน
อาจารย์ประสานงาน ในกรณีที่รายวิชามีนิสิตลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวนมาก และหรือมี
การจัดการเรียนการสอนหลายหมู่เรียน เช่น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาอาจเสนอหน่วยงานต้น
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สังกัดเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ประสานงานเพิ่มเติม เพื่อทําหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน การนัด
หมายระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ หรือระหว่างอาจารย์กับนิสิต ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
เช่น การจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนร่วม โดยเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ ด้วย
อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณวุฒิสัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิด
สอน หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือมีประสบการณ์มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดหลักการ เกณฑ์คุณบัติของการปฏิบัติหน้าที่
ของอาจารย์ รวมถึงแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย http://grad.ku.ac.th/teacher/index.php)
ได้แก่
1) ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556
2) การแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต
3) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของอาจารย์ประจําที่จะรับนิสิตมากกว่า 5 คน
4) บันทึก ขอรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก มากกว่า 5 คน
5) แบบฟอร์มขอรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก มากกว่า 5 คน
1) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ระดับปริญญาตรี นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ระบุอยู่ใน
หลักสูตรหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่ วิชาปัญหาพิเศษ วิชาโครงงาน วิทยานิพนธ์ นิสิตสามารถเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัยตามหัวข้อวิจัยที่สนใจ การทําวิจัยจะอยู่ ภายใต้การดู แลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิ จัย ตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน
ระดับบัณฑิตศึกษา การทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สําหรับนิสิตที่ทําวิทยานิพนธ์ต้องนําเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
ตามระเบียบข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ต้องมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
รวมทั้ง มีทักษะในการวางแผนงานวิจัย/การเก็บข้อมูล วิเคราะห์/สังเคราห์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้จากการวิจัยที่
สามารถแก้ไขปัญหา
การเตรียมการ
1) นิสิตสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามความสมัครใจ และตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่
ละท่าน ในหัวข้อที่นิสิตสนใจโดยการให้คําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตร่วมกัน
กําหนดแผนงานและระยะเวลาในการดําเนินงาน
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2) มหาวิทยาลัยฯ/คณะ มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทําวิจัย วารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศให้นิสิตสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกและเพียงพอ
3) มหาวิทยาลัยฯ/บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยให้นิสิต และนิสิตสามารถ
สมัครขอรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย
4) มหาวิทยาลัยฯ/บัณฑิตวิทยาลัย/คณะให้การสนับสนุน นิสิตเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจพัฒนางานวิจัยของนิสิตให้ดียิ่งขึ้น
5) หลั ก สู ต รสนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ส่ ง ผลงานวิ จั ย เข้ า ร่ ว มในการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การประชุ ม
บัณฑิตศึกษาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ
6) หลั กสู ตรอํ านวยความสะดวก จั ด ห้ องสํา หรับบั ณ ฑิ ตศึ ก ษาใช้เป็ นห้ อ งวิจัย /ทํ า งาน เพื่อ ใช้ ใ น
กิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียน และการรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย
2) ข้อกําหนดเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร ในบางหลักสูตรได้จัดให้
นิสิตต้องเข้ารับการฝึกงาน (อาจมีหน่วยกิตหรือไม่มีหน่วยกิตก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร)
หรือสหกิจศึกษา (สําหรับนิสิตที่เลือกแผนสหกิจศึกษา) ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าสู่การทํางานจริง เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ โดยจะเป็นการฝึกงานในองค์กรต่าง ๆ ซี่งนิสิตที่จะสามารถลงทะเบียนเรียน
ในวิชาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาได้จะต้องสอบผ่านรายวิชาเฉพาะครบตามที่หลักสูตรกําหนด
หลังจากการฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษาสิ้นสุดลง นิสิตจะต้องกลับมาทําโครงการที่ชื่อว่าโครงการศึกษา
รายบุคคล โดยเลือกทําตามหัวข้อที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนิสิตจะต้องนําส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาตามกําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ต้องมีความ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่กําหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้ง มีความรู้และทักษะในกระบวนการ
ทํางาน จากสถานการณ์จริง และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในวิชาชีพสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและวัฒนธรรม
องค์กรได้ดี
การจัดเวลาและตารางสอน
- การฝึกงาน กําหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรฝึกงาน ในช่วงปิดภาคเรียนโดยขึ้นกับ
ภาควิชา นอกจากนี้ยงั มีการฝึกงานเพิ่มเติมในกรณีที่นิสติ มีความประสงค์
- โครงการสหกิจศึกษา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตลอดภาคการศึกษา 1 ภาค ของภาค
ปลาย ปีการศึกษาที่ 3 หรือภาคต้น ปีการศึกษาที่ 4
2.3.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
กําหนดให้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีการจัดทําประมวลการ
สอน (course syllabus)
1) กระบวนการประเมินผลด้านวิทยานิพนธ์
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1. นิสิตต้องเสนอเรื่องต่อหลักสูตรเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาร่ ว ม (ถ้ า มี ) ทํ า หน้ า ที่ ใ ห้ คํ า ปรึ ก ษา ควบคุ ม การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่ได้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) สอบ
ด้วยได้ โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการที่ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ
2. นิ สิ ต ต้ อ งมาพบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ รั บคํ า แนะนํ า รั บ มอบหมายงาน และรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตามวันเวลาที่ตกลงกับอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นิ สิ ต ต้ อ งรายงานความก้า วหน้ า ของงานวิ จั ย ในรู ป แบบสั ม มนาให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทราบอย่างต่อเนื่อง
4. ประเมิ น คุ ณ ภาพข้ อ เสนอโครงการวิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดยประธานกรรมการและกรรมการ
ประจําตัวนิสิต
5. ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในรูปแบบของการนําเสนอด้วยวาจาและ
รูปเล่มวิทยานิพนธ์ โดยประธานกรรมการและกรรมการประจําตัวนิสิต รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2) กระบวนการประเมินผลด้านการฝึกงาน และสหกิจศึกษา
กําหนดให้มีอาจารย์นิเทศ หรืออาจารย์รับผิดชอบ และอาจารย์ประสานงาน ในการติดตาม
ความก้า วหน้าของนิสิต การแก้ ไขปัญหาในการปฏิ บัติ งานของนิสิ ตกับสถานประกอบการ และการเสนอ
รายงานของนิสิตเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจ มีการประเมินผลในรูปแบบของคะแนน หรือ เกณฑ์ผ่านการฝึกงาน
(รายละเอียดตามคู่มือสหกิจศึกษา และประกาศของคณะ/มหาวิทยาลัยฯที่เกี่ยวข้อง)
ทั้ง นี้ อาจารย์ ผู้รั บผิ ดชอบหลัก สูตรจะต้ องรายงานผลการดําเนิ น งานของรายวิ ชา/หลั กสู ตรตาม
ข้อกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ในแบบ มคอ. 5-6 และ มคอ. 7 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะเข้าตรวจสอบ
รายงาน/ผลสรุ ป จากแบบดั ง กล่ า วจากระบบ มคอ. มก. ออนไลน์ โดยคณะกรรมการการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณบดีตามลําดับ
2.4 ระบบการประเมิน (หลักสูตร รายวิชา ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตและปัจจัยสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ
เพื่อแสดงถึงคุณภาพและการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยฯจัดให้มีระบบการประเมินใน
รูปแบบต่างๆ ดังนี้
2.4.1 ระบบการประเมินการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
1) นิสิตประเมินอาจารย์/รายวิชา กําหนดให้มีการประเมินภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เป็น
การประเมินภาพรวมเพื่อให้เกิดการปรับปรุงในระหว่างจัดการเรียนการสอน อันได้แก่ ลักษณะของอาจารย์
ผู้สอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การประเมินผลการเรียน และครั้งที่ 2 เป็นการ
ประเมินผู้สอนในภาพรวม และความพึงพอใจในสิง่ ที่ได้ปรับปรุง
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2) นิสิตประเมิมินตนเอง
3) อาจารย์ประเมิ
ร นตนเอง
4) นิสิตประเมิมินอาจารย์ทปรึ
ปี่ กษา
5) นิสิตประเมิมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร
6) อาจารย์ประเมิ
ร นความพึพึงพอใจต่อหลัลักสูตร

2.4.2 การปรระเมินผลการรเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานนคุณวุฒิระดัับอุดมศึกษา
ใ กสูตรกําหนดให้แต่ละรายวิชามีความรั
ในหลั
ว บผิดชอบบผลลัพธ์การเเรียนรู้ 5 ด้าน โดยมีการรายงานไว้
ใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 (ข้อ 2) แผนการประเมินผลการเรี
ผ
ยนรู้ทีท่สี อดคล้องกับแผนที
บ
่การกระจายความ
จ
กสูตรสูสู่รายวิชา (currriculum maapping) หรือ มคอ. 4 หมววดที่ 6
รับผิดชออบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลั
การประเเมินนิสิต และะมีรายงานผลขของการประเมมินผลการเรียนรู
ย ้ฯ ใน มคออ. 5 / มคอ. 6
2.4.3 ระบบกการทวนสอบบรายวิชา/หลัักสูตร (การตตรวจสอบการรประเมินผลกการเรียนรู้ของนิสิต)
ใ
ในการดํ
าเนินการจั
น ดการเรีรียนการสอน กํกาหนดให้มีกาารทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ
ม ์เพื่อยืนยัยนว่า
รายวิชา//หลักสูตรได้มีการดําเนินกาารและบรรลุเป้ปาหมายตามววัตถุประสงค์ทีท่กี ําหนดไว้ อีกทั้ง รายวิชา/
หลักสูตรรมีผลการเรียนรู
น ้เป็นไปตามมาตรฐานผลกการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ โดยใให้มีคณะกรรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
ในการทววนสอบ มีการรกําหนดรายวิชาที่จะทวนสสอบ กําหนดสิสิ่งที่ต้องการทวนสอบ และวิวิธีการทวนสออบ การ
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รายงานผผลการทวนสออบ โดยกําหนนดให้มีการรายยงานผลการททวนสอบและแแนวทางการพัฒ
ั นาปรับปรุงของ
ง
รายวิชา//หลักสูตรไว้ใน มคอ. 5 และ มคอ. 7 นออกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯยังมีมระบบ มคอ..มก.ออนไลน์ (KUTQF) เพืพื่อใช้ในการกํากั
า บติดตามผลลการดําเนินงาาน
สําหรับการทวนสอบระดับรายวิ
บ ชาอาจดดําเนินการโดยยการประเมินตนเองของนิ
น
สิสิตเพื่อทวนสออบ
มาตรฐานนผลการเรียนรู้ การสัมภาษษณ์นิสิต การสัสังเกตการสอนน การวิเคราะะห์เปรียบเทียบข้
บ อมูลจากปประมวล
การสอน มคอ. 3 และะ มคอ. 5 การรประเมินผลลััพธ์การเรียนรูรู้ การประเมินข้
น อสอบ การปประเมินการให้คะแนน
ห กสูตรอาจดดําเนินการโดยยประเมินคุณภภาพการ
จากกระดดาษคําตอบ/กการให้เกรด สําหรับการทวนสอบระดับหลั
สอน หรืออข้อเสนอแนะะจากผูป้ ระเมิมินอิสระ หรือคุคณภาพบัณฑิตของผูใ้ ช้บณฑิ
ัณ ต/ผู้ทรงคุณวุ
ณ ฒิ/คณาจารย์ การ
ประเมินคคุณภาพตามตัตัวบ่งชี้ผลการรดําเนินงาน (kkey perform
mance)
2.4.4 การปประเมินนิสิตปีสุดท้าย
การพัฒนาหลัลักสูตรเป็นหนน้าที่ของอาจาารย์ทุกท่าน ซึ่งจะต้
ง องตระหหนักรูแ้ ละเตรียมการพัฒนาาหลักสูตร
ทั้งในระดดับหลักสูตรแลละรายวิชา สําหรับระดับหลั
ห กสูตร เพื่อให้
ใ ตรงกับความมคาดหวังของงสิ่งที่เปลี่ยนแแปลงอยู่
เสมอ วงจรการพัฒนาาหลักสูตรเป็นกระบวนการท
น
ที่ต้องทําอย่างต่
ง อเนื่อง จึงให้
ใ มีการประเมิมินนิสิตปีสุดท้าย ก่อน
น
อจากกการประเมินเป็
เ นรายภาคกการศึกษาสําหรั
ห บนิสิตทุกระะดับชั้นปี เพื่อออาจารย์
การสําเร็จการศึกษา นอกเหนื
ผู้รับผิดชชอบหลักสูตรจจะได้สามารถปปรับปรุงแก้ไขได้
ข อย่างถูกต้อองและเหมาะะสมกับสถานกการณ์ปัจจุบนั โดย
อาจารย์ผผูู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผูดํด้ าเนินการนําไปใช้
า ในการปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ผ่านระบบการป
า
ประเมิน
ความพึงพอใจของนิ
พ
สตต่
ิต อหลักสูตรและมหาวิทยาลัย
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2.4.5 การปประเมินบัณฑิต
เพื่อเป็นการยืยืนยันผลลัพธ์ในการจั
ใ
ดการรเรียนการสอนนว่าตรงกับเป้าหมายและวั
า
ต ประสงค์ของ
ตถุ
อ
หลักสูตรรในการสนองตต่อความต้องกการของสังคมและตลาดแรงงงาน การประะเมินคุณภาพของบัณฑิตจึงเป็
ง น
สิ่งจําเป็น โดยมหาวิทยาลั
ย ยเกษตรศศาสตร์และหนน่วยงานต้นสังกัดของหลักสูตรได้จัดทําแบบบสอบถามไปยัง
หน่วยงานน สถานประกกอบการที่บณฑิ
ณ
ั ตเข้าทํางานน รวมถึงการสสอบถามบัณฑิตถึงการนําความรู
ค ้ไปใช้ในการ
น
ประกอบบอาชีพ เพื่อให้ห้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้นําข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาหลลักสูตรเดิม หลั
ห กสูตร
ในระดับททีส่ ูงขึน้ และออาจจัดกิจกรรรมสอนเสริมใหห้กับบัณฑิตเพืพื่อเติมเต็มให้เป็
เ นบัณฑิตทีสมบู
ส่ รณ์ (เว็บไซต์
ไ กอง
แผนงาน สํานักงานอธิธิการบดี httpps://eassess..ku.ac.th/evva_grad/indeex.php)

ปัจจัยสนั
ส บสนุน
การดําเนินินการตามแผผนการใช้หลักสูตรจะต้องมีปัปจจัยสนับสนุนุน ได้แก่ การรประชาสัมพันธ์
น
ก สื่อเพื่อการรนําเสนอในหหลายรูปแบบ การเตรียมคววามพร้อม
หลักสูตรรให้กับบุคลากกรและผูเ้ กี่ยวข้ข้อง การเลือกใช้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้
บ
หลักสูตร ความพร้อมทางการสอ
อ
อนของคณาจาารย์ การจัดฝึกอบรม/ประช
ก
ชุม
า ่อเตรียมคความพร้อม และงบประมา
แ
าณเกี่ยวกับกาารพัฒนาวัสดุ/ครุ
/ ภัณฑ์ทใี่ ช้ในหลักสูตร/รรายวิชา
ปฏิบัติการเพื
คู่มือ เอกกสารอ่านเสริม อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีททัที่ นสมัย อาคาารสถานที่ทจี่ ะช่
ะ วยเสริมสร้า้ งบรรยากาศศการเรียน
การสอนใให้เป็นไปอย่างมี
า ประสิทธิภาพ
ภ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มหาวิทยาลั
ท ยเกษตรรศาสตร์ได้มีการจัดเตรียมแและ
พิจารณาาทบทวนในแตต่ละหน่วยงานนทุกๆ ปี พร้อมๆ กับการจัดทํ
ด าแผนเสนออของบประมาาณประจําปี
2.5
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2.5.1 ระบบและกลไก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการจัดวางระบบสนับสนุน ได้แก่ ระบบบนเครือข่ายนนทรี ที่เอื้อกับ
การทํางาน โดยกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบสนับสนุนต่างๆ อย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้
สามารถรายงานผลการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังกําหนดกลไกที่สําคัญเพื่อให้ระบบ
สนับสนุนเหล่านั้นสามารถขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการมอบหมายหน่วยงาน รวมทั้งกลุ่มบุคคลต่างๆ
ร่วมด้วย ซึ่งในทุกหน่วยงานจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนางานอย่างสม่ําเสมอเป็น
ประจําทุกปี
1) ระบบสนับสนุนและสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ โดยฝ่ า ยบริ ก ารการศึ ก ษา สํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผลร่ ว มกั บ สํ า นั ก บริ ก าร
คอมพิวเตอร์ และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ไ ด้จัดทํ าโปรแกรมและพัฒนาระบบสนับสนุ นระบบ
สารสนเทศด้านหลักสูตร พร้อมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานบนระบบ ดังนี้
1.1) ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php) เพื่อเป็นกระบวนการ
สร้างคุณค่าในการรายงานผลการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพื่อเป็นระบบติดตามและแจ้งเตือนการดําเนินการของคณะ
และวิทยาเขตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการแจ้งเตือนได้มี
การดําเนินการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการแจ้งผ่านเป็นบันทึกข้อความและเป็นส่วนประกอบใน
การพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา
1.2) ระบบ มคอ. มก. ออนไลน์ (KU-TQF)
(https://tqf.cpe.ku.ac.th/) เพื่อเป็นกระบวนการรายงานสถานภาพของรายวิชาและหลักสูตร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
นอกจากนี้ ยังมีสารสนเทศอื่นๆ ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักหอสมุด สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล กองแผนงาน สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิจัยต่างๆ เป็นต้น
2) ระบบการติดตาม มหาวิทยาลัยฯ ได้มีคณะกรรมการการศึกษาการติดตามการดําเนินงานการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่ครบกําหนดตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงและการจัดทํา มคอ. ของหลักสูตรตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งแต่ละหลักสูตรได้จัดทํากําหนดเวลาการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ ในรอบระยะเวลาถัดไป รายละเอียดดังปรากฏในข้อมูลระบบสนับสนุนการเสนออนุมัติ
หลักสูตรฯ https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php
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2.5.2 หน่วยงานสนันับสนุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์มีหน่วยงานตตามพระราชกกฤษฎีกาและหหน่วยงานจัดตั้งตามมติที่ประชุ
ร มสภา
มหาวิทยยาลัยฯ เพื่อสนันับสนุนการบริริหารงานด้านการเรี
น
ยนการรสอนและหลักสู
ก ตร ดังนี้
สํานัก

สถาบัน
สํานั
า กงานอธิการบบดี
สถาบันวิจจััยและพัฒนาแหห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ย
สํานั
า กทะเบียนแลละประมวลผล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการรเกษตรและอุตสาหกรรม
ส
สํานั
า กบริการคอมมพิวเตอร์
เกษษตร
สํานั
า กพิพิธภัณฑ์และวั
แ ฒนธรรมกการเกษตร
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแหห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เ
สํานั
า กส่งเสริมและะฝึกอบรม
สํานั
า กหอสมุด
หน่ววยงานอื่น ๆ
ศูนย์
สํานั
า กพิมพ์มหาวิทยาลั
ท ยเกษตรศศาสตร์
ศูนย์นานาชชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเททคโนโลยี
สถถานีวิทยุมหาวิทยาลั
ท ยเกษตรศาาสตร์
มูลนิธิโครงการหหลวง
มูลลนิธิมหาวิทยาลัลัยเกษตรศาสตรร์
สหหกรณ์ออมทรัพย์
พ
มหาวิทยาาลัยเกษตรศาสตตร์
ร้าานสหกรณ์มหาวิวิทยาลัยเกษตรรศาสตร์
จํากัด

2.5.3 การสนับสนุนด้
น านการเรียนการสอน
น

11) มีการจัดการหรื
ก
อจัดบริการเพื่อให้ห้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตออร์ใ ช้ใ นอัตราไม่สูง กว่า 8 FTES
ต่อเครื่อองโดยมหาวิทยาลัยฯจัดบริรการคอมพิวเตตอร์และอุปกรณ์ ในรูปแบบบเครื่องบริการนิ
า สิต พีซี โน๊น๊ตบุ๊ค มือ
ถือ และแทปเล็ต รวมมถึงคอมพิวเตตอร์และอุปกรณ์ของนิสิตแและบุคลากรขของมหาวิทยาลัยฯทั้งในลัักษณะใช้
ริ
ลุมในทุกวิทยาาเขต จําแนกเป็นอุปกรณ์ในห้
ใ องปฏิบัติการ/ห้องคอมมพิวเตอร์
สายและไร้สาย ให้บรการครอบคลุ
คอมพิวเตตอร์และอุปกรรณ์ ซึ่งมีจํานววน FTES รววมทุกระดับการศึกษา 58,489.99 โดยมีอัตราการจจัดบริการ
คอมพิวเตตอร์ให้แก่นิสตเท่
ิต ากับ 0.311 FTES ต่อเคครื่อง
22) มีการบริการห้
า องสมุดแลละแหล่งเรียนรู
น ้อื่นๆ ผ่านรระบบเครือข่ายคอมพิ
า
วเตออร์ และมีการรฝึกอบรม
การใช้ ง านแก่ นิ สิ ต ทุท ก ปี ก ารศึ ก ษา
ษ มหาวิ ท ยาลั
ย ย ฯ ให้ ค วามสํ
ว า คั ญ กั บการสร้
บ
า งส ภาพแวดล้ อ มภายใน
ย ยฯ เพื่อเป็ป็นสังคมแห่งงการเรียนรู้ จึงจัดให้มีการรบริการห้องสสมุดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์บริการความรู
า
้
มหาวิทยาลั
สนับ สนุ นการเรี
น
ย น การสอน
ก
และะการวิจัย ขอองมหาวิท ยาลลั ยฯ ให้แ ก่ นิสิ ตและบุ คลาากรของมหาาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู
ย ้และให้บริการแก่ชุมชนนรอบมหาวิทยาลัย และกาารให้บริการวิชาการแก่
ช
สังคม มีททั้งห้องสมุดคณะ
ค และห้องสมุ
ง ดกลางมีการจั
ก ดบริการรทรัพยากรสาารสนเทศในรูรูปฉบับพิมพ์และในรู
แ
ป
อิเล็กทรออนิกส์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร โสตทัศนวั
น สดุ และฐาานข้อมูลต่างๆๆ ซึ่งผู้รับบริการสามารถสื
ก
บค้นผ่าน
ทางเครือข่
อ ายสารสนเททศ (Internett) และจัดหาใให้ผู้รับบริการรได้เข้าถึงแหลล่งข้อมูลได้อย่ยางสะดวกยิ่งขึ้น ได้แก่
ห้องสมุดเพื
ด ่อชีวิตและะสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดสีเขีขยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หอจจดหมายเหตุ ห้องสมุด
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มนุษย์ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์สนเทศทาง
กระบือนานาชาติ ระบบจินดามณี: ระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัส หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร วารสาร Buffalo Bulletin
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้
ให้บริการอย่างคุ้มค่า ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
ต่ า งๆ กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศการใช้ ห้ อ งสมุ ด การฝึ ก อบรมการใช้ ฐ านข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การสอนการรู้
สารสนเทศ การจัดฝึกอบรมนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ เป็นต้น
3) ด้านห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ มีการพัฒนาการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง อาคาร
ศูนย์เรียนรวม (ศร.) ห้องเรียน ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
อาคารเรียนส่วนกลาง เช่น ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายใน
อาคารให้มีความพร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการอาคารเรียนส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต อาจารย์ผู้สอนและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ
4) ด้ า นอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ฯให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ก่ นิ สิ ต ซึ่ ง เป็ น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเหมาะสมต่อการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ซึ่งได้
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิต มีการพัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจําอาคารศูนย์เรียนรวม
โดยการพัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง LCD จอรับภาพ ฯลฯ
5) ด้านจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยฯได้ติดตั้งจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายทั่วพื้นที่ใช้
งานจํานวนมากกว่า 900 จุด ซึ่งได้จัดจุดบริการเครือข่ายไร้สายพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน
(hot spot) เช่น โต๊ะเก้าอี้ ปลั๊กไฟ ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม (ศร.) และบริเวณอาคาร
กิจกรรมนิสิต ดําเนินการโดยสํานักบริการคอมพิวเตอร์
2.5.4 การสนับสนุนด้านกายภาพการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯมหาวิทยาลัยฯมีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อาทิ
• โครงการวิทยาเขตสีเ ขีย ว KU GREEN CAMPUSเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อ นและลดมลพิษ
และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจ ช่วยในการจัดการบริหารจัดการขยะ การลดปริมาณ และ
มลพิษภายในมหาวิทยาลัยฯให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันของหลาย
หน่วยงาน อาทิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กองแผนงาน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ คณะต่างๆ
• โครงการพัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีสภาพล้อมและภูมิ
ทัศน์ที่ดี เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากร
• การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ มี บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานเอกชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวน ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในมหาวิทยาลัยฯมหาวิทยาลัยฯ
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• การจัดรถโดยสารสวัสดิการ เพื่อให้บริการนิสิต บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นรถบัสเล็ก
เพื่อวิ่งให้บริการบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯมหาวิทยาลัยฯ
2.5.5 การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ
มหาวิทยาลัยมีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร สิ่งสนับสนุนกิจกรรมนิสิต ดังนี้
1) การลงทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร์
2) การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล ดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาลขั้น
พื้นฐานและฉุกเฉิน มีการให้บริการด้านอนามัยและการรักษาพยาบาล โดยสถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งมีการทําความตกลงกับโรงพยาบาลในเขตใกล้เคียงในการส่งผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษา
3) การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา โดยการจัดโรงอาหารกลาง ให้มีความ
สะอาด ปลอดภัย รองรับการเข้าใช้บริการของนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปอย่างเพียงพอ โดยมี
คณะกรรมการชุดต่างๆ บริหารจัดการ ดังนี้
- คณะกรรมการประจําสํานักงานทรัพย์สิน
- คณะทํางานออกแบบงานก่อสร้าง/ปรับปรุง โรงอาหารกลาง 1 และ โรงอาหารกลาง 2
- คณะทํางานกลุ่มงานอาหาร หน่วยรายได้ สํานักงานทรัพย์สิน
- คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ป ระกอบการเพื่ อ จํ า หน่ า ยอาหารที่ โ รงอาหารกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะทํางานโครงการพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่ผู้บริโภค
4) การสนับสนุนกิจกรรมนิสิตและบุคลากร เช่น สนามกีฬา มหาวิทยาลัยฯมอบหมายสํานัก
การกีฬา ดําเนินการจัดการและบริการด้านสนามกีฬาแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก ประกอบไปด้วย
ศูนย์ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สนามกีฬากลางแจ้ง เช่น
สนามเทนนิส สนามลู่วิ่ง สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ สนามรักบี้ สนามฟุตบอล เป็น
ต้น และสนามกีฬาในร่ม เช่น อาคารยิมเนเซียม สนามแบดมินตัน สนามวอลเลย์บอลในร่ม อาคารชมรมกีฬาที่
ใช้ในการฝึกซ้อม เป็นต้น
5) ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร บริเวณโดยรอบ ในเรื่องประปา
ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ประปา ฯลฯ ของอาคารสถานที่และพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6) ระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
มีการดําเนินโครงการต่างๆ เช่นติดตั้งจุดตรวจ เพื่อตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์และบุคคลต่างๆ เพื่อ
ความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดดําเนินการ
ประสานงานกับสํานักบริการคอมพิวเตอร์ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่
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ยานพาหนะ และทรัพย์สิน การจัดทําบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7) ระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัย ลดผลกระทบเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางด้านยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเจ้าหน้าที่จากกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ที่ได้ผ่านการอบรมจากกองบังคัญการตํารวจจารจร และมีการประสานงานกับ
สถานีตํารวจบางเขนในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
8) การจัดการกําจัดของเสีย การจัดการขยะ มหาวิทยาลัยฯดําเนินการจัดเก็บขยะ ณ จุดทิ้ง
ขยะภายในมหาวิทยาลัยฯและมีโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ในการบริหารจัดการที่นํา
ของเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
2.6 การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้กระบวนการวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ของศาสตราจารย์
เดมมิ่ง (Deming’s cycle) ในการดําเนินงานในทุกโครงการ/กิจกรรม มีระบบการประเมินหลักสูตรในด้าน
ต่างๆ อาทิ การประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินระบบหลักสูตร การประเมินระบบการบริหารหลักสูตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน การประเมินการสอนผู้สอน การประเมินการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา
รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานเพื่อดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความ
เสี่ยงทีส่ ัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทํางาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ลดความเสียหายจากความ
เสี่ยงในการดําเนินงานให้มากที่สุด โดยคํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตเป็นสําคัญ หน่วยงาน
สนับสนุนคือ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดสํานักงานอธิการบดี
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ส่วนที่ 3 กาารรับและพัฒนาอาจารย์
ฒ

มหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตตร์ให้ความสําคัญต่อคุณภาาพของอาจารยย์ประจําหลักสูสตร เริ่มตั้งแต่
แ การรับ
สมัครบุคลากรสายวิ
ค
ชาการที
า ่มีคุณภาพ
ภ
ตลอดจจนการจัดให้มมีรี ะบบการพัฒนาอาจารย์
ฒ
อ างต่อเนื่อง เพื่อให้
อย่
หลักสูตรรมีอาจารย์ที่มคุี ณภาพเหมาาะสมสําหรับการสอน
ก
การวิจัย
และการพัฒนาหลั
ฒ
กสูตรได้
ร อย่างมี
ประสิทธิธภาพ สอดคล้้องกับแนวโน้มการเปลี
ม
่ยนแแปลงทางการศึกษาในปัจจุบันและอนาคคต
การรับและพััฒนาบุคลากรรสายวิชาการ มีวัตถุประสงงค์เพื่อให้คณะะ ภาควิชา แลละอาจารย์ผู้รัรบั ผิดชอบ
หลักสูตร ใช้เป็นแนวททางในการรับสมัคร การบริหิ าร และพััฒนาศักยภาพพบุคลากรสายยวิชาการ โดยยใช้คู่มือนี้
ร่วมกับระเบียบและแนนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องทีที่มหาวิทยาลัยยฯฯประกาศใใช้อยู่ ซึ่งคณ
ณะและภาควิชาสามารถ
ประยุกต์์และปรับปรุงเพิ่มเติมแนวททางเฉพาะและสร้างกลไกกการพัฒนาอาจจารย์ในหน่วยงานให้มีความมเข้มข้น
ขึ้น เพื่อใให้ได้บุคลากรสายวิชาการทีที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ เหมาะสม ตรงตามความตต้องการของหหลักสูตร
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3.1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรและการรับสมัครอาจารย์ใหม่
3.1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร และผู้ประสานงานหลักสูตร
เพื่อให้การจัดการศึกษาของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะและภาควิชาจะ
มอบหมายอาจารย์จํานวนไม่น้อยกว่า 5 รายเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อเป็นหลักในกระบวนการจัด
การศึกษา โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตามที่ระบุในมคอ. 2 จํานวน 3 รายเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทําหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และติดตามประเมินผลหลักสูตร และมอบหมายอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 รายเป็น อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรทําหน้าที่รายงานและประสานงานกับหัวหน้า
ภาคและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้อาจารย์ประจําหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า 1
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นกรณีหลักสูตรปริญญาโทและเอกในสาขาเดียวกัน และหลักสูตร
พหุวิทยาการ ตามที่ระบุไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ประสานงานทําโดย
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากภาควิชา คณะ คณะกรรมการการศึกษา และที่ประชุมคณบดีเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร์พิจารณาเห็นชอบ
ในกระบวนการกลั่นกรองนั้น จะพิจารณาคุณสมบัติและไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ
ติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ต้อง
เป็น ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ ที่ประชุมภาควิชาคัดเลือกผู้ประสานงานหลักสูตร 1 รายจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ประสานงาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทําโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากภาควิชา คณะ บัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการการศึกษา และที่ประชุมคณบดี เสนอสภามหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร์พจิ ารณาเห็นชอบ
ในกระบวนการกลั่นกรองนั้น จะพิจารณาคุณสมบัติและความซ้ําซ้อนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 รายต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเต็มเวลาที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันในระดับ
ปริญญาเอก หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท)
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หรือไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาเอก) ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่หรือสัมพันธ์กันและ
มีผลงานวิจัยทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ทั้งนี้ ที่ประชุมภาควิชาจะคัดเลือกผู้ประสานงาน
หลักสูตร 1 รายจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.1.2 การวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
คณะ ภาควิชา และผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรควรวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการร่วมกันโดยพิจารณาจาก
- แผนและทิศทางการพัฒนาของคณะ ภาควิชา และหลักสูตร
- จํานวนอาจารย์ต่อจํานวนนิสิตเต็มเวลา เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของ
สถาบันอุดมศึกษาของสกอ. (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 เมษายน 2556) และ
ตามที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร
- ความสอดคล้องด้านเชี่ยวชาญของอาจารย์ในปัจจุบันและความต้องการในอนาคต
การวางแผนอัตรากําลังควรจัดทําแผนระยะยาวของคณะ ภาควิชา หลักสูตร ซึ่งหากเป็น
สาขาที่จําเป็นต้องใช้อาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกน้อย ควร
มีการจัดทําแผนระยะยาว 10 ปี เพื่อจัดหาทุนการศึกษา การคัดเลือกผู้รบั ทุน และจัดแผนการศึกษาต่อ
ตลอดจนแผนพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3.1.3 การดําเนินการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ
เมื่อจัดทําแผนอัตรากําลังและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และวิเคราะห์ความต้องการแล้ว
พบว่ามีความจําเป็นต้องสรรหาบุคลากรใหม่ตามอัตราที่ได้รับจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัยฯ ให้ผู้ประสานงาน
หลักสูตรเสนอหัวหน้าภาควิชา ที่ประชุมภาควิชา ชี้แจงความจําเป็นและกําหนดคุณสมบัติผู้สมัครบุคลากรสาย
วิชาการตรงตามหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยเทียบเท่าประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยฯสายวิชาการ จากนั้น
ภาควิชาเสนอ คณะเพื่อดําเนินการประกาศรับสมัคร
การประกาศรับสมัครต้องกระทําอย่างเป็นทางการและเปิดเผยตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกพนักงานมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ และเพื่อให้ได้ผมู้ ีศักยภาพมาสมัครเป็นอาจารย์ คณะและภาควิชา
ควรพิจารณาประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปในสื่อและแหล่งผู้ที่มีศักยภาพจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยฯไม่มีอัตราว่าง หน่วยงานสามารถพิจารณาจ้างบุคลากรสายวิชาการ
เป็นพนักงานเงินรายได้ของหน่วยงานได้ตามความเหมาะสม โดยหน่วยงานต้องชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการ
จ้างให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ
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3.1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ
คณะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการโดยมีองค์ประกอบตามที่ระบุใน
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธกี ารเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ทั้งนี้คณะสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในระดับภาควิชาเพื่อดําเนินการกลั่นกรองเบื้องต้น
และรายงานผลเบื้องต้นต่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื่อพิจารณาก่อนที่จะสรุปรายชื่อส่ง
กรรมการประจําคณะ และเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ
3.1.5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ
เพื่อให้ได้บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณภาพตรงตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด
มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯสายวิชาการ
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูผ้ ่านการคัดเลือกจากคณะ โดยคณะจะทําบันทึกข้อความถึงกองการเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เห็นชอบแล้ว จะเสนอประชุมกบม. พิจารณาเห็นชอบ ที่ คณะจะประกาศผลการคัดเลือกการบรรจุบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พิจารณาเห็นชอบแล้ว
3.2 การบริหารอาจารย์
3.2.1 การกําหนดภาระงาน
ทุกปีการศึกษา คณบดี หัวหน้าภาควิชาและผู้ประสานงานหลักสูตรทุกหลักสูตรในหน่วยงาน
ควรร่วมกันพิจารณากําหนดภาระงานสอนและงานด้านอื่นๆของอาจารย์ประจําทุกคน เพื่อให้การดําเนินการมี
ประสิทธิภาพ มีความยุติธรรมในการกระจายภาระงาน และมีผลการดําเนินการเป็นไปตามวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของหน่วยงาน การกําหนดภาระงานควรพิจารณาให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
- วิสัยทัศน์และเป้าหมายของหน่วยงาน
- แผนการพัฒนาและแผนการดําเนินการประจําปีของหน่วยงาน
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะผูส้ อนใน
มหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร์
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
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เมื่อกํกาหนดภาระงงานเสร็จสิ้นแล้
แ ว หัวหน้าภาาควิชาควรแจ้จ้งการกําหนดภาระงานให้อาจารย์
อ
ทุกคนทรราบและถือปฏิฏิบัติ
3.2.2 การประเมินอาจารย์
อ
และกการกํากับดูแล
1) ภาระงาน
อาจารย์ทุกคนมีหน้
ห าที่รายงานภภาระงานขั้นต่ตําผ่านระบบอออนไลน์ ให้ทางมหาวิทยาลลัยฯ ทราบ
ดังต่อไปนีนี้ (ระบบรายงงานข้อมูลอาจจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศศาสตร์ http:///ku-work.kuu.ac.th)
- ผลงานตามประกาศมหาวิทยาลั
ท ยฯเกษตตรศาสตร์เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ดํารรงตําแหน่งอาาจารย์ ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ รองศาสตราจจารย์ และศาสตราจารย์
- ผลงานตามประกาศมหาวิทยาลั
ท ยฯเกษตตรศาสตร์เรื่องมาตรฐานภา
ง
าระงานขั้นต่ําในฐานะ
ใ
ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์

ห าภาคหรือผู้ประสานงานหลักสูตรมีหน้าที่ประเมินและกํ
แ ากับดูแลให้
ล อาจารย์
หัวหน้
- ดําเนินการตาามภาระงานตามมาตรฐานภภาระงานทางวิชาการ
อ
- ดําเนินการตาามมาตรฐานภภาระงานขั้นต่ําในฐานะผู้สอน
ผ
บัติงานของพนั
ง
กงานมหาวิ
ง
ทยาาลัยสายวิชาการ
- ดําเนินการตาามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิ
- ดําเนินการปรัรับปรุงการสออนตามผลการรประเมินการสสอนออนไลน์ (https://easssess.ku.ac.tth)
- ดําเนินการตาามภาระงานทีทีค่ ณะและภาคควิชามอบหมาย
2) ตําแหน่งทางวิ
ท ชาการ
- หัวหน้าภาควิวิชาและผู้ประสานงานหลักสูตรควรกํากับดู
บ แลอาจารย์ย์ให้มีตําแหน่งทาง
ง
ก าเนินงานนของหลักสูตร การกํากับดูแลให้เป็นไปตตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรควร
วิชาการเเหมาะสมต่อการดํ
วิเคราะห์ห์และจัดทําแผผนการเข้าสู่ตําแหน่
า งทางวิชาการรายบุ
ช
คคลให้
ค สอดคล้องกั
อ บแผนและทิศทางการพพัฒนาของ
หน่วยงานนและหลักสูตร
ต แผนอัตรากกําลัง และให้เป็
เ นไปตามกําหนดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ
ง ่งให้เป็นไปตตาม
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
- ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนรับทราบและเข้าใจในเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยอาจจัดให้มีการอบรมในเรื่องนี้โดยเฉพาะให้แก่อาจารย์
- ระเบียบและขัน้ ตอนการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
3.3 การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรควรมีลักษณะเป็นการพัฒนาสมรรถนะบนพื้นฐานของ
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับองค์กร (Competency-based Development) และมีความ
เหมาะสมสําหรับอาจารย์แต่ละคน โดยการพัฒนาสมรรถนะควรครอบคลุมถึงความรู้ด้านวิชาการ ความเข้าใจ
ในแนวคิดวัตถุประสงค์และการพัฒนาหลักสูตร ทักษะที่สําคัญในการทํางาน ตลอดจนคุณลักษณะพิเศษส่วน
บุคคลที่จําเป็นสําหรับอาจารย์ โดยมีการวิเคราะห์แบบหลายมิติ เช่น ลักษณะงาน ตําแหน่งทางวิชาการ อายุ
งาน เป็นต้น
3.3.1 การเตรียมความพร้อมสําหรับอาจารย์ใหม่
การเตรียมความพร้อมสําหรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ มีดังต่อไปนี้
- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
- การอบรมอาจารย์ใหม่
มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอนจะต้องผ่านการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่จากมหาวิทยาลัยฯ นับตั้งแต่วันเริ่มปฎิบัติงาน
และให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มสอนในชั้นเรียนจริงอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา
นอกจากนี้ภาควิชาหรือหลักสูตรยังควรจัดการเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมในกรณีที่หลักสูตรมี
อาจารย์ใหม่ประจําหลักสูตร เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ตลอดจน
แนวคิด วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสามารถจัดเป็นการอบรมแบบกลุ่ม
หรืออบรมเฉพาะบุคคลขึ้นกับจํานวนของอาจารย์ใหม่ประจําหลักสูตรในปีนั้นๆ โดยมีกลไกหลัก ดังนี้
- กําหนดหัวข้ออบรมสําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ โดยไม่ซ้ําซ้อนกับการปฐมนิเทศ
และการอบรมอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดเป็นประจําทุกปี
- วางแผนการดําเนินงานและกําหนดการที่มีรายละเอียดชัดเจน และแจ้งให้อาจารย์เข้า
ใหม่ทราบ
- จัดการอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ประจําหลักสูตรทุกคนภายในปีแรกของการเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร
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- ดําเนินการติดตามการเข้าร่วมการอบรมและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเข้าร่วมอบรม
ของอาจารย์ใหม่ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของอาจารย์ใหม่ต่อการอบรม
- นําผลการประเมินและข้อคิดเห็นของอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่มาร่วมประกอบการ
พิจารณาเพื่อการปรับปรุงการอบรมอาจารย์ใหม่ครั้งต่อไป
ทั้งนี้ข้อกําหนดสําหรับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และการอบรมอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556-2560
3.3.2 การพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน
ในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านการเรียนการสอน หัวหน้าภาคและผู้ประสานงาน
หลักสูตร ควรมีการร่วมกันพิจารณาทิศทางของการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต เพื่อวางแผนพัฒนารูปแบบ
การศึกษาในภาพรวม ทุกสิ้นภาคการศึกษาหัวหน้าภาคและผู้ประสานงานหลักสูตรอาจนําผลประเมินการสอน
โดยนิสิตของแต่ละรายวิชามาประกอบการพิจารณาเพื่อวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์เป็น
รายบุคคล สําหรับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ อาจพิจารณาจากแนวทางต่อไปนี้
- ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาในด้านการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หรือการศึกษารูปแบบทันสมัย ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใน
อนาคต
- ส่งเสริมให้อาจารย์นําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารูปแบบใหม่มา
ใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยอาจจัดให้มีการฝึกอบรมในห้อข้อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา
เป็นต้น
- ส่งเสริมให้อาจารย์คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอน
แบบใหม่อย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ระหว่างอาจารย์
ประจําหลักสูตร โดยอาจเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหลักสูตรหรือต่างหลักสูตรก็ได้
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์
ทุกคนเป็นประจําทุกปี โดยหัวข้อที่มีการอบรม ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เทคนิคการ
สอนที่เน้นรูปแบบ Active Learning การวิจัยเพื่อการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การศึกษา การผลิตตําราทางวิชาการ การบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่มันสมัย เป็นต้น
คณะและภาควิชาจึงควรส่งเสริม ติดตาม และกํากับการเข้ารับการพัฒนาของอาจารย์ เพื่อให้
อาจารย์ได้มีการพัฒนาตนเองเป็นประจําทุกปี หรือจัดการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชาก็ได้
รายละเอียดแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถดูได้จากเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556-2560 เป็นแนวทางการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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3.3.3 การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย
ผู้ประสานงานหลักสูตรควรวิเคราะห์และกํากับติดตามผลงานวิจัยของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเป็นประจําทุกปีการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ผู้
ประสานงานหลักสูตรแจ้งผลการกํากับติดตามผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรแก่หัวหน้าภาควิชา เพื่อ
ร่ ว มกั น วางแนวทางการพั ฒ นาผลงานวิ จั ย ของอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รเป็ น รายบุ ค คล โดยพิ จ ารณาให้
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของภาควิ ชาและหลั กสู ตร และเกณฑ์ก ารประเมินคุ ณภาพการศึก ษาระดั บ
หลักสูตร
คณะ ภาควิชา และหลักสูตร สามารถร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยของ
อาจารย์ได้จากแนวทางตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
- สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่อาจารย์ตามความเหมาะสม โดยให้พิจารณาจาก ความสําคัญ
ของงาน ความจําเป็นในการสนับสนุนทุน จํานวนนิสิตที่ร่วมทําวิจัย ผลงานที่คาดว่าจะได้จากงานวิจัย แผนการ
เงินและงบประมาณของหน่วยงาน เป็นต้น และส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางานวิจัยและสนับสนุนปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อการทํางาน
วิจัยของอาจารย์
- เพื่อให้อาจารย์มีเวลาเพียงพอสําหรับงานวิจัย หัวหน้าภาควิชาและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ควรพิจารณาการมอบหมายภาระงานสอนและงานอื่นๆ ให้เหมาะสมกับอาจารย์เป็นรายบุคคล
- ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อที่ช่วยพัฒนา
ผลงานวิจัยของอาจารย์ เช่น การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การบริหารโครงการวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ควรพิจารณาหัวข้อการฝึกอบรมให้
สอดคล้องเป็นรายบุคคล
- สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้นําเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการเป็นประจําต่อเนื่องทุกปี
- สนับสนุนทุนเพื่อการตีพิมพ์บทความทางวิชาการและการไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์
- สนับสนุนให้มรี ะบบอาจารย์พี่เลี้ยงและระบบกลุ่มวิจัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ให้
คําแนะนําช่วยเหลือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตช่วยวิจัย
ทั้งภายในกลุ่มวิจัยเองหรือระหว่างกลุ่มวิจัย
- สนับสนุนให้อาจารย์สร้างความร่วมมือหรือสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
- สนับสนุนทุนผูช้ ่วยสอนและผูช้ ่วยวิจัยให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้นิสิตได้ทํางานวิจัยร่วมกับอาจารย์ อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจดึงความสนใจให้นิสิตมาสมัครศึกษาต่อใน
หลักสูตรเพิ่มมากขึ้น
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- สนับสนุนทุนสําหรับนิสิตเพื่อไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ หรือเพื่อ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพในด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์ทุกคนเป็น
ประจําทุกปีอยูแ่ ล้ว โดยหัวข้อที่มีการอบรม ได้แก่ การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย
การเขียนข้อเสนอโครงการ ความก้าวหน้าและการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ การเสริมสร้างศักยภาพการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงด้านงานวิจัย การพัฒนาทีมและ
เครือข่ายงานวิจัย เป็นต้น
คณะและภาควิชาจึงควรส่งเสริม ติดตามและกํากับการเข้ารับการพัฒนาของอาจารย์ เพื่อให้
อาจารย์ได้มีการพัฒนาตนเองเป็นประจําทุกปี
รายละเอียดแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถดูได้จากเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.3.4 การพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากทักษะด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานหลัก
โดยตรงแล้ว คณะ ภาควิชา และหลักสูตร ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆที่จะช่วย
ส่งเสริมให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ได้แก่ ทักษะด้านการบริหารตนเอง เช่น คุณธรรมและ
จรรยาบรรณ การวางแผนงาน การวางแผนชีวิต การบริหารเวลา ทักษะด้านความคิด (คิดสร้างสรรค์ คิดเชิง
บวก คิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ) เป็นต้น และทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น เช่น การสื่อสาร การนําเสนอ
การทํางานเป็นทีม การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น การเป็นผู้นําที่ดี เป็นต้น
การพัฒนาทักษะของอาจารย์ควรพิจารณาจากความต้องการของหน่วยงาน โดยให้คํานึงว่า
อาจารย์ที่มีอายุงาน หรือคุณวุฒิทางวิชาการ หรือสายงานที่แตกต่างกัน ย่อมมีความจําเป็นและความต้องการ
ในการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป และควรมีสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและการพัฒนาทักษะที่ช่วยส่งเสริมการทํางาน เพื่อให้การทํางานของอาจารย์มีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆนอกเหนือจากทักษะเชิง
วิชาการให้แก่อาจารย์ทุกคนเป็นประจําทุกปีอยู่แล้ว คณะและภาควิชาจึงควรส่งเสริม ติดตามและกํากับการ
เข้ารับการพัฒนาของอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาตนเองเป็นประจําทุกปี
รายละเอียดแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถดูได้จากเอกสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.3.5 การพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย์
- มหาวิทยาลัยฯ มีข้อกําหนดเรื่องการพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย์สําหรับการ
รับอาจารย์ใหม่ที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาเอก คณะและภาควิชาควรร่วมกันกํากับการพัฒนาคุณวุฒิทาง
วิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยฯ
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- หัวหน้าภาควิชา ผู้ประสานงานหลักสูตร และอาจารย์ที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาคุณวุฒิ
ทางวิชาการ ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย์เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับแผนและทิศทางการพัฒนาของหน่วยงานและหลักสูตร อัตราส่วนจํานวนคุณวุฒิทางวิชาการ แผน
งบประมาณ แผนอัตรากําลัง และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และกํากับแผนพัฒนา
ให้เป็นไปตามกําหนดเวลา
- การพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย์ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อจํานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้หัวหน้าภาควิชาและผู้ประสานงานหลักสูตรร่วมกันพิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
- ระเบียบและขัน้ ตอนการขอลาไปศึกษาของอาจารย์ ให้เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารบุคคลประจํามหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้
พนักงานมหาวิทยาลัยฯไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน
3.3.6 การเสริมสร้างความชํานาญทางวิชาการของอาจารย์
การปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความชํานาญทางวิชาการและประสบการณ์การทํางานของ
อาจารย์ กระทําได้ในหลายลักษณะ เช่น การฝึกอบรม การปฏิบัติงานวิจัย การไปดูงาน การแต่งหรือเรียบเรียง
ตําราทางวิชาการ การปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ การไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น กลไลในการเสริมสร้างความชํานาญทางวิชาการของอาจารย์ สามารถทําได้ดังนี้
- หัวหน้าภาควิชาและผู้ประสานงานหลักสูตรร่วมกันวางแผนและพิจารณาถึงความจําเป็น
ในการไปปฏิบตั ิงานเพื่อเสริมสร้างความชํานาญทางวิชาการของอาจารย์
- มีการวิเคราะห์อัตรากําลัง ภาระงานต่างๆของอาจารย์ประจําหลักสูตรทัง้ หมดใน
ภาพรวม จํานวนนิสิตต่ออาจารย์ ทั้งก่อนไปและหลังจากไปปฏิบัติงานแล้วของอาจารย์ ว่ามีความเหมาะสม
และส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรหรือไม่ และคํานึงถึงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรด้วย
- มีการวางแผนจัดลําดับการไปปฏิบัติงานของอาจารย์ มีการระบุเงื่อนไขระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน และมีการระบุเงื่อนไขผลงานของการไปปฏิบัติงานของอาจารย์ ให้ชัดเจนและครบถ้วน
- การไปปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความชํานาญทางวิชาการของอาจารย์ ต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้หัวหน้าภาควิชาและผู้ประสานงานหลักสูตร
ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับการไปปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความชํานาญทาง
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วิชาการของอาจารย์ในลักษณะต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการไปปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความชํานาญทางวิชาการของ
อาจารย์ในลักษณะต่างๆ นั้น
3.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์
3.4.1 สมรรถนะของอาจารย์
คณะ ภาควิชา และหลักสูตร ควรมีการประเมินสมรรถนะของอาจารย์รายบุคคล ทั้งก่อนและ
หลังการได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อสามารถวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาอาจารย์ และปรับปรุง
แผนพัฒนาอาจารย์ให้ดีและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- คณะ ภาควิชา และหลักสูตร ควรร่วมกันพิจารณากําหนดรูปแบบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะหลักของอาจารย์ ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
หน่วยงาน ภาควิชาหรือหลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นกับหลักสูตร
ต่างๆก็ย่อมทําได้
- ตัวบ่งชี้สําหรับการประเมินสมรรถนะควรสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาด้านความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ทักษะ และคุณลักษณะที่สําคัญและจําเป็นต่อตัวอาจารย์และต่อองค์กร อย่างแท้จริงทัง้ ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
- คณะ ภาควิชา และหลักสูตร จัดทําแผนการประเมินสมรรถนะของอาจารย์ ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว และดําเนินการตามแผนประเมินให้เป็นไปตามกําหนดเวลา
- เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินสมรรถนะในแต่ละปีการศึกษา ให้ร่วมกันวิเคราะห์ สรุปผล และ
ใช้ข้อมูลจากการประเมิน จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์รายบุคคลในปีการศึกษาถัดไป
3.4.2 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
คณะและภาควิชาควรมีระบบและกลไกในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์
เพื่อการพัฒนาคุณการศึกษาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ระบบและกลไก
- มีการสํารวจข้อมูลทั้งจากอาจารย์ที่ยังคงอยู่และอาจารย์ที่ลาออกหรือเปลี่ยนไปประจํา
หลักสูตรอื่น
- มีการกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์
- มีการกําหนดนโยบายส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์
- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ โดยกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติที่ชัดเจน
เหมาะสม และเป็นธรรม โดยคํานึงถึงผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
- มีระบบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การบริหารค่าตอบแทน การปรับวุฒิ การปรับเปลี่ยน
ตําแหน่งงาน การให้รางวัลจูงใจ ยกย่องชมเชย ส่งเสริมสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการให้
คําปรึกษาแนะนําแก่อาจารย์ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของอาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น
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3.4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์
คณะและภาควิชาควรมีวิธีการประเมินและการส่งเสริมความพึงพอใจของอาจารย์
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
โดยการพิจารณาจําแนกประเภทความพึงพอใจของอาจารย์ อาจจําแนกประเภทออกเป็นดังนี้
- ความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ความพึงพอใจต่องานที่ทํา
- ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานและสิง่ สนับสนุน
ระบบและกลไก
- ทุกปีการศึกษา ควรมีการสํารวจข้อมูลจากอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร และมี
กําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของอาจารย์
- หัวหน้าภาควิชาและผู้ประสานงานหลักสูตรทุกหลักสูตรในหน่วยงานควรร่วมกัน
พิจารณากําหนดนโยบายส่งเสริมความพึงพอใจของอาจารย์
- มีระบบการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ส่งเสริมความพึงพอใจของอาจารย์ และมีการนําผลการประเมินมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงนโยบายส่งเสริมความพึงพอใจของอาจารย์ในรอบปีการศึกษาถัดไป
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ภาคผนวก
แหล่งอ้างอิง
- มาตรฐานการอุดมศึกษา
(http://www.mua.go.th/users/bhes/catalog_h/StdEdu/LawBse/01.pdf)
- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) และการจัดทําแผนปฏิบัติการ
(10-Years Strategic Plan of Kasetsart University (A.D. 2013 – 2022))
(http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php?)
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://eduserv.ku.ac.th/001/Curriculum/PDF/Instruct_ku.pdf)
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://www.grad.ku.ac.th/ku-grad2556-new.pdf)
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
(http://www.eduserv.ku.ac.th/data_curri/NQF/NQF01.pdf)
- สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(http://www.eduserv.ku.ac.th/data_curri/NQF/NQF02.pdf)
- แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
เอกสารแนบท้าย (http://www.eduserv.ku.ac.th/data_curri/NQF/NQF_2552.pdf)
- มาตรฐานคุณวุฒิสาขา [เชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บ สกอ.] (http://www.mua.go.th/users/tqfhed/news/news6.php)
- ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(http://www.eduserv.ku.ac.th/data_curri/KPI(12).pdf)
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
- ระดับปริญญาตรี (http://www.mua.go.th/users/bhes/catalog_h/StdEdu/LawBse/03.PDF)
- ระดับบัณฑิตศึกษา
(http://www.mua.go.th/users/bhes/catalog_h/StdEdu/LawBse/04.PDF)
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- แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
(http://www.mua.go.th/users/bhes/catalog_h/StdEdu/LawBse/05.PDF)
- หลักเกณฑ์/แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
- แนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://eduserv.ku.ac.th/organization/cooperative/data/guidelines1.pdf)
- ขั้นตอนการดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกรอบ
มคอ. (http://www.eduserv.ku.ac.th/data_curri/chart-mka_10-55.pdf)
- การเสนอผลการวิจัยสถาบันประกอบการเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย
(http://www.eduserv.ku.ac.th/research.html)
- การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
(http://www.eduserv.ku.ac.th/data_curri/consider_course.pdf)
- แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(http://eduserv.ku.ac.th/eduserv/curriculum/data/no_16256.pdf)
- การจัดทําเอกสารหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คําแนะนําในการจัดทําหลักสูตร
[ตัวอย่างการจัดทํา :
http://www.eduserv.ku.ac.th/data_curri/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%
B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%20%E0%B8%A1%E
0%B8%84%E0%B8%AD.pdf]
[ภาคผนวก : http://www.eduserv.ku.ac.th/data_curri/tqf2_manual.pdf]
- มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของ มก. ทุกระดับ
(http://www.eduserv.ku.ac.th/data_curri/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0
%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%
81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0
%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%
87%E0%B8%A1%E0%B8%81.(%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E
0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A).pdf)
- ตัวอย่างการพิมพ์ปกหลักสูตร ฉบับส่ง สกอ.
(http://www.eduserv.ku.ac.th/data_curri/ex_cover.pdf)
- ตัวอย่างบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจําหลักสูตร
(http://www.eduserv.ku.ac.th/data_curri/Exam_Bibliography.pdf)
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- คู่มือ
- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
(http://www.eduserv.ku.ac.th/knowledge/manual/manteahelp56.pdf)
- คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์
(http://www.eduserv.ku.ac.th/knowledge/manual/manner53/index.htm)
- จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(http://www.person.ku.ac.th/knows/2553/p-knows-a.pdf)
- การลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
- แนวทางวิธีปฏิบัติ การจัดทําสัญญาค้ําประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการ
วิจัย (http://www.person.ku.ac.th/training/eduofficial/edurule/7.pdf)
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้บคุ ลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2558 (http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/per_2/per_2_3/per_2_3-6.pdf)
- การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556-60
(http://www.person.ku.ac.th/training/training/2556/s-plan56-60.pdf)
- ขั้นตอนการดําเนินงานในการขออนุมัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการฝึกอบรม
(http://www.person.ku.ac.th/training/flowchart.php)
- การลาศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัย และดูงานต่างประเทศของข้าราชการ
(http://www.person.ku.ac.th/training/studyofficial.php)
- การลาศึกษา/ฝึกอบรม/วิจัย และดูงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
(http://www.person.ku.ac.th/training/studystaff.php)
- การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่
(http://www.eduserv.ku.ac.th/eduserv/curriculum/announce/560313trainnewteacher.jpg)
- การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
- หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ฉบับล่าสุด
(http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/arac/arac_2/arac_2-3.pdf)
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556
(http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/arac/arac_2/arac_2-5.pdf)
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คณะกรรมการร่างคู่มือบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคําสั่งที่ 153/2558 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2558 และคําสัง่ ที่ 246/2558
ลงวันที่ 28 ม.ค. 2558 ซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างคู่มือบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา อินทรวิชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
รองศาสตราจารย์ชัชรี แก้วสุรลิขิต
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร โรจน์ประภากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร เลิศสุดวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง
ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี
ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ
นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
นางสุปราณี สิงห์โตทอง
นางสาวยุพา วงษ์อุบล
นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
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