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บทนํา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาในเชิงระบบ

นับแต่การจัดระบบและกลไกการพัฒนา และบริหารหลักสตูรอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการกล่ันกรองการรับ

นิสิตเข้าศึกษาให้สอดคล้องตามแผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และเช่ือมโยงกับกรอบการผลิตกําลังคนเพ่ือ

การพัฒนาประเทศโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการกําหนดกลไกและมาตรการในการรับนิสิตเข้าศึกษา 

รวมทั้งมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของทุกหลักสตูรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมหาวิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตและอาจารย์เสริมสร้างประสบการณ์ใน

วิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงการสหกิจศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล 

โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และโครงการสนับสนุนทุนในการศึกษาต่อของอาจารย์ และบุคลากรสนบัสนุน 

รวมทั้งมีความพร้อมในการส่งเสริมให้นิสิตเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการจากกระบวนการเรียนการ

สอนที่สอดคลอ้งกับการพัฒนาทางวิชาการและวิวัฒนาการใหม่ๆ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการและความสามารถในการประกอบอาชีพเพ่ือสอดคล้องตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย อาคารสถานท่ีและบริเวณที่รองรับ

การเรียนการสอน และการดูแลเสริมสร้างให้นิสิตและบุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดี และสนับสนุน

การทํากิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งงบประมาณ ค่าใช้จ่ายและสถานที่ โดยดูแลให้นิสิตมีความปลอดภัยและได้ทํา

กิจกรรมตามความสนใจ มีอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการคอยติดตามดูแลให้นสิิตสามารถสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่กําหนด ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้งในชั้นเรียนและนอก

ช้ันเรียนอย่างต่อเน่ือง มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้งในรูปแบบของการสัมมนาทาง

วิชาการประจําปี ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน มีการจัดระบบการ

จัดการความรู้ในทุกหน่วยงาน นอกจากน้ีฯ มหาวิทยาลัยฯยังให้การสนับสนุนส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพ่ือการ

เรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมท้ังมีโครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพนิสิตให้มีความพร้อม และทกัษะเพ่ือการแข่งขันในระดับสากล และเพ่ือเป็นการสะท้อนถงึผลสัมฤทธ์ิ

การเรียนรู้ของนิสิตและคุณภาพของบัณฑิตฯ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมิน

คุณภาพการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  และติดตามผลคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑติเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ต่างๆ ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วย 

สําหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ท้ังในรปูแบบของการ

สัมมนาทางวิชาการประจําปี ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเฉพาะ

ตําแหน่งหน้าท่ี มีการจัดระบบการจัดการความรู้ในทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯยังให้การสนับสนุน

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และส่ือเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา รวมท้ังมีโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตให้มีความพร้อม และทักษะเพ่ือการแข่งขันในระดับสากล 
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องค์ประ
การรับนิส
รับเข้าเรีย
ด้านการส
พัฒนาศัก
กระบวน
กลไกในก

1.1 การ

จํานวนนิ
สารสนเท
ธรรมชาติ
วิธีการคัด
เรียนเพีย

 
มหาวิทยาลัย
กอบในการปร
สิต เพ่ือให้กา
ยนในหลักสูต
ส่งเสรมิและพั
กยภาพของนิสิ
การในการติด
การพัฒนาศัก
 
รับนิสิต 
กระบวนการ
มหาวิทยาลัย

นิสิตรับเข้าศึกษ
ทศทีใ่ช้บริหาร
ติของหลักสูตร
ดเลือกนิสิตให้
ยงพอ เพ่ือให้ส
  

เกษตรศาสตร
ระกันคณุภาพ
รรับนิสติเข้าศึ
รมีคุณสมบัติแ

พัฒนานสิิตโดย
สิตและการเส
ดตามประเมิน
ยภาพการวิจัย

ร ระบบและก
เกษตรศาสตร
ษา กําหนดคณุ
รจัดการข้อมูล
ร การกําหนด
ห้ได้นิสิตที่มีคว
สามารถสําเร็จ

ส่วนที่ 1 

ร์มีกระบวนกา
พหลักสูตรในอ
ศึกษาเป็นไปอ
และศักยภาพใ
ยจัดระบบการ
สริมสร้างทักษ
นคุณภาพนิสิต 
ยและการเผย

ลไก 
ร์มีกระบวนกา
ณสมบัติผู้ศึกษ
ลนิสิต เพ่ือให้ก
คุณสมบัติขอ
วามพร้อมทาง
จการศึกษาได้

-8- 
 

การรับและพั

ารรบันิสิตเข้า
องค์ประกอบที
อย่างสอดคล้อ
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รดูและนสิติขอ
ษะการเรียนรู้ใน
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ที่ 3 นิสิต โดย
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นสําเร็จการศึ
องอาจารย์ทีป่
นศตวรรษที่ 2
ัดการข้อร้องเ
องนิสิต ดังน้ี

กลไกในการกํ
คัดเลือก กระ
รรับนิสิตเข้าศึ
าศึกษา การกํ
าพกายและจิต
ลาที่หลักสูตรกํ

ปตามเกณฑ์แ
มีกระบวนกา
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ปรึกษาและกา
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และสอดคล้อง
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หลักสูตร นิสิ
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ที่เกิดกับนิสิต
ต ตลอดจนมีร

ละเป้าหมายเกี
ตลอดจนระบบ
องกับลักษณะ
ที่ใช้ในการคดัเ
นที่จะเรียน แล

 

กับ
กลไกใน
ตที่
สูตร ใน
การ
 มี
ะบบและ

กี่ยวกับ
บ
ะ
เลือก 
ละมีเวลา
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1.1.1 การกําหนดแผนและเป้าหมาย  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดเป้าหมายจํานวนรับนิสิตโดยคํานึงความต้องการของตลาดแรงงาน 

สภาพความพร้อมของอาจารย์ประจําท่ีมีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน เป็นต้น โดยจํานวนและ
เป้าหมายเกี่ยวกับการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร จะถูกกําหนดไว้ต้ังแต่การเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยหากหน่วยงานมีความประสงค์จะพัฒนาหลกัสูตรใหม่จะต้องมีการ
วิเคราะห์เป้าหมายการรับนิสิต และตัวช้ีวัดความสําเร็จในการรับนิสิต โดยแสดงจํานวนรับเข้า การคงอยู่และ
การสําเร็จการศึกษา จําแนกรายปีเริ่มจากปีท่ีเปิดสอนหลักสูตร ทั้งน้ี สดัส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาซ่ึงกําหนด
เป็นเป้าหมายจํานวนรับนิสิตจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานอาจารย์ (FTES) ซ่ึงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพของหลักสูตรเพ่ือนํามา
เป็นข้อมูลในการกําหนดเป้าหมายเกี่ยวกับจํานวนรับนิสิตเข้าศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
แนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพของหลักสูตร โดยมีการจัดทําวิจัยสถาบันใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

(ตามมติท่ีประชุมคณบดีในการประชุม ครั้งท่ี 9/2549 วันท่ี 31 กรกฎาคม 2549) 
 1. การบริหารหลักสูตร ได้แก่ ความพร้อมด้านอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจํา ท้ังด้านจํานวน คุณวุฒิท่ีสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานภาระงานอาจารย์ 
(FTES) 

2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช่น ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ/หรือการ
บริหารงบประมาณท่ีจะใช้เพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อจํานวนนิสิตที่จะรับเขา้ศึกษา  

3. การสนับสนนุและการให้คําแนะนํานิสิต หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา เช่น ตํารา 
คู่มือ เอกสารประกอบการสอน เว็บเพจท่ีเผยแพร่เนื้อหารายวิชาและแบบทดสอบต่างๆ การให้ทุนการศึกษา 
การบริการนิสิต การให้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น 

4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงผลกระทบ
ต่อประชาคมโดยรวมของฯมหาวิทยาลัยฯ  

 
แนวทางในการเสนอแผนการรับนิสิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จัดทําแผนการรับนิสิตเสนอภาควิชา  คณะกรรมการระดับคณะพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงจะพิจารณาแผนการรับนิสิต
ระยะ 4 ปี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ และพิจารณาความสอดคล้องของจํานวนนิสติที่จะรับให้เป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เกณฑ์มาตรฐานภาระงานอาจารย์ (FTES) ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบณัฑิตที่จะ
ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณจําแนกตามกลุ่มสาขา สถานท่ีจัดการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และวิทยาเขต รวมถึงผลกระทบต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น แผนการ
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รับนิสิตที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติ 
เพ่ือให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรดําเนินการรับสมัครนิสิตต่อไป  
 นอกจากน้ี เพ่ือความถูกต้องและชัดเจนในการทําข้อมูลการเปิดรับสมัครฯ ในระดับบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยได้แจ้งการกําหนดจํานวนท่ีจะรับให้ทางคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาทราบและปฏิบัติ ดังน้ี 
 สัดส่วนการรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และแผน ข ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยมีแผน ก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และกําหนดให้สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนิสิตแผน ก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70  ส่วนสายสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (อ้างถึงมติท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันอังคารท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2554)   
 การควบคุมสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีการคิดอัตราส่วนภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี ้ 

- สัดส่วนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท-เอก ต่อนิสิต ไม่เกิน 1 : 5-8  
- สัดส่วนอาจารย์ท่ีปรึกษาค้นคว้าอิสระไม่เกิน 1 : 15 และถ้าหากเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทั้ง

วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้คดิสัดส่วนจํานวนนิสิตที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวน
นิสิตที่ศึกษาคน้คว้าอิสระ 3 คน 

 
1.1.2 กระบวนการรับและคุณสมบตัิของนิสิตท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตร 

การรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีมีการรับเข้าโดยผ่านการสอบ
คัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสอบเองตามโครงการต่างๆ  

ในระดับบัณฑติศึกษามีการรับนิสิตเข้าศึกษาแบบตลอดปี โดยเป็นการรับสมัครออนไลน์ทาง
อินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยหลักสูตรต้องแจ้งความประสงค์และเป้าหมายมายังบัณฑิตวิทยาลัย มีการกําหนด
คุณสมบัติผู้ท่ีจะสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีท้ังในส่วนของคุณสมบัติท่ัวไป และ
คุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามที่คณะสาขาวิชากําหนด 

 
การกําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้เข้าศกึษาในหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี  
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ี 

1. สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอัน 

ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ  
3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
4. ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ  
5. ไม่เคยถูกคดัชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
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แนวทางในการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 6 ภาคการศึกษา และ
แผนการเรียน เป็นต้น 
  
 ระดับบัณฑิตศกึษา  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้สมัครใหส้อดคล้องกับ
คุณสมบัติเข้าศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 ฉบับที่มีผลบังคบัใช้ในปัจจุบัน ดังน้ี 
  1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  2. ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  3. ปริญญาเอก จะต้องเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ท่ีมีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 

ท้ังน้ี โดยสาขาวิชากําหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรตามมติของสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ 8/2552 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมพิจารณา แล้วมี
มติ ข้อ 2 “ … ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชาปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของนิสิตที่จะรับเข้า
ศึกษาตามที่ได้กําหนดไว้ในแต่ละหลกัสูตรอย่างเคร่งครัดและคณะจะต้องดูแลรับผิดชอบบัณฑิตศึกษาในส่วนของ
สาขาวิชาในคณะด้วย โดยคณบดีจะต้องทําความเข้าใจกับภาควิชาว่า การตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตผู้เข้าศึกษาเป็น
หน้าท่ีของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําภาควิชา เม่ือได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาแล้วต้องเสนอคณบดี
ลงนามรับรองกอ่นส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย ถ้ามีการขอยกเว้นให้เสนอเป็นข้อยกเว้นท่ีมีเหตุผลเพียงพอ แล้วให้
กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมก่อนนําเสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนรับเข้าศึกษาต่อไป” 

แนวปฏิบัติในการกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับหลักสูตรทุกระดับ ในการกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับธรรมชาติของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
กําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาว่าสามารถดําเนินการได้จริง และอาจพิจารณากําหนดไว้ในประกาศรบัสมัคร
ในแต่ละปีการศึกษาโดยไม่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตร ท้ังนี้ มติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 3/2552 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2552 โดยผ่านความเห็นชอบ
ของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แจ้งให้ทุกคณะและทุกวิทยาเขตทราบและถือปฏิบัติ ดังน้ี คณะ/ภาควิชาและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรต้องให้ความสําคัญกับเงื่อนไขและสาระสําคัญที่ระบุในหลักสูตร พิจารณาข้อดี-
ข้อเสียของการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบัติภายในคณะ ซ่ึงควรมี
ความยืดหยุ่นในการนําไปปฏิบัติและแจ้งให้นิสิตรับทราบเงื่อนไขต่างๆ โดยมีเอกสารยืนยันการรับทราบของ
นิสิตก่อนที่จะเข้าศึกษาเพ่ือมิให้เกิดปัญต่อนิสิตในการสําเรจ็การศึกษา และเพ่ือมิให้เกิดกรณีความผิดพลาดใน
หลักสูตร 
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1.1.3 ปฏิทินการรับเข้าศึกษา 
 
ระดับปริญญาตรี 
การรับนิสิตเข้าศึกษามีท้ังการสอบคัดเลือกโดยผ่านระบบกลาง (Admissions) ซ่ึงสมาคมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นผู้กําหนด และการรับนิสิตเข้าศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสอบเอง
ตามโครงการต่างๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯกําหนดช่วงเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาตามความเหมาะสม  
 
การกําหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดังตัวอย่างประจําปีการศึกษา 
2558 จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2557 

ลําดับท่ี กิจกรรม กําหนดการ  

1  รับสมัครสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา 3 – 24 พฤศจิกายน 2557 

2  กําหนดการสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา 17 – 18 มกราคม 2558 

3  ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา 21 กุมภาพันธ์ 2558  

4  รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2558 1 – 20 ตุลาคม 2557  

5  กําหนดการสอบ GAT/PAT คร้ังท่ี 1/2558 22 – 25 พฤศจิกายน 2557 

6  ประกาศผลสอบ GAT/PAT คร้ังท่ี 1/2558 26 ธันวาคม 2557  

7  สอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 

8  ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 21 มีนาคม 2558  

9  รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 2/2558 5 – 27 มกราคม 2558  

10  กําหนดการสอบ GAT/PAT คร้ังท่ี 2/2558 7 – 10 มีนาคม 2558  

11  ประกาศผลการสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 2/2558 10 เมษายน 2558  

12  นักเรียนยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ/สถาบัน/ 
กลุ่มสถาบัน ท่ีตนได้รับการคัดเลือก 

28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 

13  จําหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในระบบกลาง
(Admissions) ประจําปีการศึกษา 2558  

6 – 17 พฤษภาคม 2558 

14  รับสมัคร Admissions  10 – 17 พฤษภาคม 2558 

15  ประกาศผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 5 มิถุนายน 2558  

16  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รับเอกสารสําหรับนิสิต
ใหม่ท่ีคณะต้นสังกัด  

15 – 17 มิถุนายน 2558 ม.เกษตร
ศาสตร  ์สอบ 15 มิถุนายน 2558  

17  ประกาศผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 1 กรกฎาคม 2558  



 
 
 
 
 
 

กําหนดกรอบเวลารับสมัครแล
ดังตัวอย่างป
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ละคัดเลือกโคร
ประจําปีการศึ

รงการรับตรง
ศึกษา 2558

ง KU Admisssion  
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กําหนดกรอบเวลาการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดังตัวอย่าง 

กําหนดการ กิจกรรม

ตุลาคม-พฤศจิกายน ประกาศผลคะแนนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พฤศจิกายน นักเรียนโครงการเรียนล่วงหนา้ย่ืนสิทธ์ิเข้าสังกัดคณะโดยใหเ้ลือกได้ 4
อันดับ ท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 ดําเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์รายวิชา และประกาศผลผู้มีสิทธ์ิเข้ารับ
การสัมภาษณ ์

 สอบสัมภาษณ ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตโครงการเรียน
ล่วงหน้า 

ธันวาคม ผู้ผ่านการสัมภาษณ์รายงานตัวเพ่ือเข้าเป็นนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผู้ผ่านการสัมภาษณ์รายงานตัวเพ่ือเข้าเป็นนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งรายช่ือผู้รายงานตัวเป็นนิสิต เพ่ือตัดสิทธ์ิ
ในระบบ Admission กลาง ของสกอ.   
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 ระดับบัณฑิตศกึษา 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดช่วงเวลาในการรับและปฏิทินการรับเข้าศึกษา ดังตัวอย่างประจําปีการศึกษา 
2557 ดังน้ี 

รายการ 
 

ภาคต้น ภาคต้น )รอบสอง(  ภาคปลาย

1. ประกาศรับสมัคร 12 กันยายน 2556 18 กุมภาพันธ์ 2557 12 กันยายน 2556

2. ข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
 - ดาวน์โหลดได้จาก 
www.grad.ku.ac.th หรือ 
 - ซ้ือซีดีท่ีเคาน์เตอร์หมายเลข 2 
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย หรือ 
 - สั่งซ้ือทางไปรษณีย์  

1 ตุลาคม 2556  
เป็นต้นไป 

6 มีนาคม 2557 
เป็นต้นไป 

1 ตุลาคม 2556  
เป็นต้นไป 

3. การสมัคร 
   (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่าน้ัน) 
โดยส่งหลักฐานการสมัคร 
 - ด้วยตนเอง (เงินสด หรือบัตร
เครดิต) 

1 ตุลาคม – 13 
ธันวาคม 2556 

6 มีนาคม - 30 
พฤศจิกายน 2557 

18 สิงหาคม - 31 
ตุลาคม 2557 

  (เว้น วันเสาร์-อาทิตย์และ
วันหยุดราชการอื่น ๆ) 

(เว้น วันเสาร์-อาทิตย์และ
วันหยุดราชการอื่น ๆ) 

(เว้น วันเสาร์-อาทิตย์และ
วันหยุดราชการอื่น ๆ) 

 - ไปรษณีย์ 1 ตุลาคม –9
ธันวาคม 2556 

6มีนาคม –23
พฤษภาคม 2557 

18สิงหาคม – 24 
ตุลาคม 2557 

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ
คัดเลือก 
 - www.grad.ku.ac.th 
 - บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ 
ช้ันล่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

24 ธันวาคม 2556 9 มิถุนายน 2557 10 พฤศจิกายน 2557

5. สอบคัดเลือก (นําบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือ บัตรประจําตัว
ข้าราชการมาแสดง) 

ตรวจสอบวัน เวลา 
และสถานทีส่อบ 

www.grad.ku.ac.th 

ตรวจสอบวัน เวลา 
และสถานท่ีสอบ 

www.grad.ku.ac.th 

ตรวจสอบวัน เวลา 
และสถานทีส่อบ 

www.grad.ku.ac.th 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ
สัมภาษณ์ท่ีภาควิชา/สาขาวิชา 
 
 

ตรวจสอบวัน เวลา 
และสถานทีส่อบ 

www.grad.ku.ac.th 

ตรวจสอบวัน เวลา 
และสถานท่ีสอบ 

www.grad.ku.ac.th 

ตรวจสอบวัน เวลา 
และสถานทีส่อบ 

www.grad.ku.ac.th 
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รายการ 
 

ภาคต้น ภาคต้น )รอบสอง(  ภาคปลาย

7. สอบสัมภาษณท่ี์ภาควิชา/
สาขาวิชา 

ตรวจสอบวัน เวลา 
และสถานทีส่อบ 

www.grad.ku.ac.th 

ตรวจสอบวัน เวลา 
และสถานท่ีสอบ 

www.grad.ku.ac.th 

ตรวจสอบวัน เวลา 
และสถานทีส่อบ 

www.grad.ku.ac.th 

8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
 - www.grad.ku.ac.th 
 - บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ 
ช้ันล่าง 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4 มีนาคม 2557 7 กรกฎาคม 2557 15 ธันวาคม 2557

9. ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารสําหรับ
ผู้มีสิทธ์ิ เข้าศึกษา ได้ที่ 
www.grad.ku.ac.th 

4 มีนาคม 2557 เป็น
ต้นไป 

7 กรกฎาคม 2557 
เป็นต้นไป 

15 ธันวาคม 2557 
เป็นต้นไป 

10. เลือกสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 
(กรณีผูส้มัครผา่น การคัดเลือก 2 
สาขาวิชาขึ้นไป โดยทําเรื่องขอสละ
สิทธ์ิ) 

4 - 7 มีนาคม 2557 
7 - 10 กรกฎาคม 

2557 
16 - 19 ธันวาคม 

2557 

11. ชําระเงินผ่านธนาคารเพ่ือ
ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาแรก 

10 – 31 มีนาคม 
2557 

14 - 22 กรกฎาคม 
2557 

22 - 30 ธันวาคม 
2557 

12. กรอกประวัตินิสิตใหม่ทาง
อินเทอร์เน็ต 

10 มีนาคม - 31 
มีนาคม 2557 

14 - 22 กรกฎาคม 
2557 

22 - 30 ธันวาคม 
2557 

13. รายงานตัว – ด้วยตนเอง ณ 
บัณฑิตวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  

21 - 23 พฤษภาคม 
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: กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง สามารถติดตามข้อมูลได้ท่ี www.grad.ku.ac.th 
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1.1.4 ระบบและเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา และกระบวนการคัดเลือก 
ระดับปริญญาตรี   
การรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมีระบบการคัดเลือกในหลายช่องทาง ได้แก ่
1) สอบคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) สอบคัดเลือกผ่านสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศ

ไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยรับจากผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าตามการประกาศรับสมัคร  

2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสอบ หรือระบบรับตรงตามโครงการต่างๆ ดังน้ี 
     2.1) โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ โครงการส่งเสริม

โอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงการ
มัธยมศึกษาในท้องถิ่น สังกัดโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และเขตการศึกษา 
1, 5, 6, 12 รวม 30 จังหวัด (โควตาพิเศษ) และโครงการรบันักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควตานักเรียนสาธิตเกษตร) 

     2.2) โครงการรับตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการท่ีใช้ทักษะเฉพาะ
ทาง ได้แก่ โครงการรับผู้มีความสามารถทางการกีฬาดีเด่น หรือนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ หรือผู้มี
ความสามารถพิเศษทางดนตรี หรือผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ 

     2.3) โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการที่รับนักเรยีนท่ีกําลัง
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ ท่ีมีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษา
รายวิชาระดับอุดมศึกษาโดยสามารถใช้ผลการสอบวิชาที่เรียนล่วงหน้าในการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีการศึกษาน้ันๆ ดําเนินโครงการโดยคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเรียน
ล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

     2.4) โครงการรับตรงท่ีเป็นโครงการความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการรับสมัครนิสิต   
ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการรับ
นักเรียนออทิสติกเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจากโรงรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (สอวน.) เป็นต้น 

     2.5) โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้การกํากับและควบคมุดูแลของ
คณะกรรมการโครงการฯ ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

     2.6) โครงการรับตรงท่ีคณะ/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 

 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกของโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสอบ จะเป็นไปตามที่คณะ/ 

สาขาวิชากําหนด โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย  
1) ผลคะแนนทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558 จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา 
2)  ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการ

และวิชาชีพ (PAT) ครั้งที ่1/2558 จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

3)  การสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้าน ตามเกณฑ์ที่คณะหรอืสาขาวิชา กําหนด 
4)  การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชา กําหนด 

 
 ระดับบัณฑิตศกึษา  
 ระบบการคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษานั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการน้ันต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสตูร โดยภาควิชา
หรือสาขาวิชาเป็นผู้เสนอ มีหน้าท่ีเป็นผู้พิจารณารับบุคคลเข้าศึกษา  ท้ังน้ีจะรับบุคคลใดเข้าศึกษาในสถานภาพ
นิสิตใด โดยเงือ่นไขใด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธาน
สาขา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ดําเนินการคัดเลือกเสนอบัณฑิตวิทยาลยั)  
 เกณฑ์ในการคดัเลือกมีความโปร่งใส ชัดเจน: บัณฑิตวิทยาลัยประกาศข้อกําหนด/วิธีการ 
คัดเลือก จํานวนท่ีจะรับในแต่ละแผนให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ www.grad.ku.ac.th 
 เกณฑ์การคัดเลือกมีความสอดคล้องกับคุณสมบัติของนิสิตที่กําหนดแต่ละหลักสูตร: 
 1) ได้รับการตรวจสอบ/ความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา 
 2) ได้รับความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัดสาขาวิชา 

     3) ได้รับความเห็นชอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
1.1.5 การใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการเก่ียวกับนิสิตทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในขั้นตอนต่างๆ เช่น การสมัคร การลงทะเบียนเรียน การออกรหัส
ประจําตัวนิสิต เป็นต้น 
 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นําระบบสารสนเทศมาใช้ในบริหารจัดการนิสิต 
อยู่ในภาพรวมของระบบสารสนเทศนิสิต 



 
ดังตัวอย่า

การกําห

1. ดําเ
ใบสมัคร

2. ดําเ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาล
างของปีการศึ

หนดสิทธิ์, จัด

เนินการตรวจ
รผู้มีสิทธ์ิเข้าศึ

เนินการกําหน

คลิก “ป้อน

กรอกปีการศึ

เลือกภาคกา

เลือกหลักสูต

คลิก “ดําเนิ

กําหนดสิทธ์ิ

เลือกนิสิตท

เลือกนิสิตสํา

กรอกลําดับ

คลิกเพ่ือกรอ

บันทึกข้อมูล

รายงานผลร

ระบบสา

ศกึษา 
ลัยได้นําระบบ
ศึกษา 2557 ดั

ดทํารายช่ือ แ

สอบบันทึกกา
ศึกษา และไม่มี

นดสิทธ์ิผ่านฐา

ข้อมูล” 

ศึกษา เช่น 25

ารศึกษา “ภา

ตร/Version 

นินการสืบค้น”

ธ์ิการเข้าศึกษา

ดลองเรียน ถ้(

ารอง )ถ้ามี(  

ที่ เช่น 1, 2 

อกเงื่อนไขทีต้่

ล 

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิ

รสนเทศนิสิต 

บสารสนเทศม
ดังน้ี 

ขั้นตอนงาน

และออกรหัสป

ารรับนิสิต รา
มีสิทธ์ิเข้าศึกษ

านข้อมูลบัณฑิ

557 

คต้น” “ภาคป

เช่น 02001/2

” 

า 

)ถา้มี  

ต้องเรียนเพ่ิม (

ธ์ิเข้าศึกษา 
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URL: https
 

มาใช้ในการออ

น

ประจําตัวนิสิต

ยช่ือ เงื่อนไขข
ษา 

ฑติวิทยาลัย ดั

ปลาย” 

2  ปรัชญาดุษ

)ถ้ามี(  

://std.regis.k

อกรหัสประจํา

ต

ของสาขาวิชา

ังนี้

ษฎีบัณฑิต สาข

ku.ac.th/ 

าตัวนิสติระดับ

 พร้อมกับ

ขากีฏวิทยา

บบัณฑิตศึกษา

ช่วงเ

ภาคต้น (รอบ
ม.ค. - 28 ก
ภาคต้น (รอบ
ก.ค. 57 
ภาคปลาย 1
57 

 

 

าโดยมีขั้นตอน

เวลา

บ 1) 20 
.พ. 57 
บ 2) 1-4 

1-12 ธ.ค. 

น
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ขั้นตอนงาน ช่วงเวลา

3. ดําเนินการตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา  
4. ดําเนินการออกรหัสประจําตัวนิสิตผ่านฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้  

 คลิก “ป้อนการสืบค้นข้อมูล” 

 เลือกระดับ “ปริญญาโท” “ปริญญาเอก” 

 เลือก “ภาคปกติ” 

 กรอกปีการศึกษา เช่น 2557 

 เลือกภาคการศึกษา “ภาคต้น” “ภาคปลาย” 

 คลิก “ดําเนินการสืบค้น” 

 คลิก “ออกเลขประจําตัวนิสติ” 

 

 บันทึกข้อมูล 

 รายงานผลรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาที่ออกรหัส   ประจําตัวนิสิต 
5. ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

 

การโอนข้อมูลประวัติและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
1. โอนข้อมูลประวัติไปยังฐานข้อมูลประวัตินิสิต 

 คลิก “ป้อนการสืบค้นข้อมูล” 

 กรอกปีการศึกษา เช่น 2557 

 เลือกภาคการศึกษา “ภาคต้น” “ภาคปลาย” 

 เลือกหลักสูตร/Version เช่น XA01 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กีฏวิทยา 

 คลิก “ดําเนินการสืบค้น” 

 คลิก “โอนข้อมูลนิสิตที่รายงานตัวแล้วไปยังระบบทะเบียนนิสิต” 

 บันทึกข้อมูล 

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

2. ประกาศรายช่ือผ่านเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ช้ันล่าง 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

3. จัดทําคู่มือและกําหนดการสําหรับผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ดังน้ี
 ขั้นตอนสําหรับผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

 ขั้นตอนท่ี 1 การชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกผ่านธนาคาร

 ขั้นตอนท่ี 2 การกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านอินเทอร์เน็ต 

 ขั้นตอนท่ี 3 การลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่าย นนทรี มก. 

 ขั้นตอนท่ี 4 การรายงานตัวเข้าศึกษา และทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่ 

 ขั้นตอนท่ี 6 การลงทะเบียนเรียน 
เรื่องทั่วไปที่นสิิตควรทราบ 

 แผนการศึกษา 

 



 
 
 
 
 

 
1.2 การ
 
เพ่ือให้อา
สนใจและ
วิทยานิพ
 
1.2.1 ระ

ด้วยการศึ
สิทธิหน้า
มหาวิทย
ปฏิบัติ เท

นิสิตทดลอง

ประเภทของ

วิชาระดับบัณ

การสอบภาษ

การสอบภาษ

ส่งเสริมและพ
มหาวิทยาลัย
าจารย์ที่ปรึกษ
ะศักยภาพขอ

พนธ์ที่เพียงพอ 

ะบบอาจารยท์ี
ระดับปริญญา
มีการควบคุม
ศึกษาขั้นปริญ
าที่อาจารย์ทีป่
ยาลัยเกษตรศา
ทคนิคในการใ

 

งเรยีน 

งการลงทะเบี

ัณฑิตศึกษา 

ษาต่างประเท

ษาต่างประเท

พัฒนานิสิต 
ฯมีกระบวนก
ษามีข้อมูลเพ่ือ
งนิสิต มีการก
ตลอดจนการ

ที่ปรึกษา  
าตรี  
การดูแลการใ

ญญาตรี มหาวิ
ปรึกษา และมีก
าสตร์ ที่แสดง
ให้คําปรกึษา 

ระบบอา

ขั้นตอนงาน

ยนเรียน 

ทศสําหรับนิสติ

ทศสําหรับนิสติ

การ ระบบและ
อการรู้จักนิสิต
กําหนดเวลาให
รให้ความช่วยเ

ให้คําปรึกษาวิ
ทยาลัยเกษตร
การจัดเตรียม
ถึงหลักการแล
เป็นต้น 

จารย์ที่ปรึกษ
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น

ตปริญญาเอก

ตปริญญาโท

ะกลไก ในการ
ต สามารถให้คํ
ห้คําปรึกษากา
หลือนสิิตในด้

วิชาการและแน
รศาสตร์ พ.ศ.
ข้อมูลด้านต่า
ละแนวคดิเกี่ย

 

ษา https://w

รจัดระบบการ
คําแนะนําการ
ารเรียนในวิชา
้านอ่ืนๆ ที่เกีย่

นะแนวนิสิตป
. 2548 ฉบับที
างๆ ได้แก่ คู่มื
ยวกับอาจารย์

www.advisor.

รดูและนิสิตขอ
ลงทะเบียนเรี
ารวมถึงการให
ยวข้องกับการเ

ปริญญาตรี มีก
ที่มีผลในปัจจุบ
ออาจารย์ที่ป ึ

ย์ที่ปรึกษา จรร

.ku.ac.th 

ช่วงเ

องอาจารย์ทีป่
ยนโดยคํานึงถึ
ห้คําปรึกษา
เรียนในมหาวทิ

การจัดทําข้อบั
บัน หมวด 7 ว
รึกษา
รยาบรรณ หน

 

เวลา

ปรึกษา
ถงึความ

ทยาลยัฯ 

บงัคับว่า
ว่าด้วย

น้าที่ข้อ



 
ของบัณฑิ
บัณฑิตศึ
http://w
ใด ยังไม่มี
ดําเนินกา
ดําเนินเรื่
 
ค้นคว้าอิ
 
 

 

ระดับบัณฑิต
การแต่งต้ังกร
ฑิตวิทยาลัย ม
กษาและภาระ

www.grad.ku
มีช่ือในทําเนยี
ารขออนุมัติจา
รอืงขอแต่งต้ังค
ขั้นตอนการต
สระ ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ศกึษา 
รรมการท่ีปรึก
มหาวิทยาลัยเก
ะงานท่ีปรึกษ
u.ac.th หากอ
ยบอาจารย์บัณ
ากบัณฑิตวิทย
คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายชื

เว็บไซต์บัณฑิ

เลือกหัวข้อทะ

กษาประจําตัว
กษตรศาสตร์ 
าวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่นิสิต
ณฑิตวิทยาลัย 
ยาลัยในการขึ้
รที่ปรึกษาปร
ช่ืออาจารย์บัณ

ฑติวิทยาลัย (w

ะเบียนอาจาร
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นิสิตเป็นไปตา
พ.ศ. 2556 ข้
์และการศกึษ
ตประสงคจ์ะเลื
นิสิตต้องติดต
้นทะเบียนฯ อ
ะจําตัวนิสิตได้
ณฑิตศึกษาแล

www.grad.ku

 
รย์ นิสิตในควา

 

ามข้อบังคับว่า
ขอ้ 13 โดยนิสิ
ษาค้นคว้าอิสระ
ลือกเป็นกรรม
ต่อหัวหน้าภา
อาจารย์ผู้น้ันเ
ด้ (คู่มือนิสิต ปี
ละภาระงานที่

u.ac.th) เปิดห

ามดูแล 

าด้วยการศึกษ
สติสามารถตร
ะได้ที่เว็บไซต์
มการที่ปรึกษา
ควิชาหรือประ
เสียก่อน เม่ือไ
ปกีารศึกษา 2
ทีป่รึกษาวิทยา

หน้าฐานข้อมูล

 

 

ษาระดับบัณฑิ
วจสอบรายช่ือ

าประจําตัวใน
ะธานสาขาวิช
ได้รับอนุมัติแล้
2557 หน้า 32
านิพนธ์และกา

ลอาจารย์บัณ

ฑติศึกษา
ออาจารย์

สาขาวิชา
ชาน้ัน ให้
ล้วจึง
2) 
ารศึกษา

ฑิตศึกษา 



 

 

  

ขัน้

ขั้นตอนที่ 3 

 
ข้ันตอน

นตอนที่ 5 กด

ช่องตรวจสอบ

นที่ 4 เม่ือพิมพ

ดที่ช่ือของอาจ

บสามารถใช้ช่ื

พ์ช่ือ/รหัสอาจ

จารย์ หน้าต่อไ
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ช่ือ/รหัสอาจาร

จารย์แล้ว กด
 

 
ไปจะเป็นข้อม

  

รย์ 

 Submit ชื่อ

มูลทั้งหมดรวม

 

อาจารย์จะปร

 

มทั้งนิสิตในคว

รากฏข้ึน 

วามดูแลปัจจุบบัน 
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การยื่นคําร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต 
 นิสิตต้องเสนอคําร้องขอแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของคณะ
บุคคลที่ขอแต่งต้ังและหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพ่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
ท้ังน้ีให้เสร็จสิน้ภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 
 ขณะที่นิสิตยังไม่มีกรรมการหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต ให้หัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชา หรืออาจารย์ในภาควิชา ซ่ึงมีช่ือในทําเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยท่ีหัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชามอบหมายเป็นผู้แนะนําการศึกษา 
คุณสมบัติกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต 
 กรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิตประกอบด้วยอาจารย์ท่ีมีช่ือในทําเนียบอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงมี
คุณสมบัติดังนี้ 
 หลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ ์
 1. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน 
และต้องมีผลงานวิจัยท่ีมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมี
หน้าท่ีวางแผนการเรียน กําหนดวิชาเรียน แนะนํา ควบคุมการศึกษา และปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  2. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน และต้องมีผลงานวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมีหน้าท่ีวางแผนการเรียน กําหนดวิชาเรียน แนะนํา ควบคุมการศึกษา และ
ปรึกษาวิทยานิพนธ์     
 หลักสูตรไม่มีวิทยานิพนธ ์
 อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน ทํา
หน้าท่ีวางแผนการเรียน กําหนดวิชาเรียน แนะนํา ควบคุมการศึกษาและปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 
 ภาระงานท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 1. อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกได้
ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําท่ีมีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิตได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 10 คน 
 2. อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตปริญญาโทได้ไม่เกิน 
15 คน  
 หากเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนิสิตที่ทํา
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวนนิสิตท่ีศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน ท้ังน้ีให้นับรวมนิสิตที่ยังไม่สําเรจ็
การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน (คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2557 หน้า 4-5 ข้อ 13) 
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 แบบฟอรม์การแต่งตั้ง (หลักสูตรทําวิทยานิพนธ์) 

   
 แบบฟอรม์การแต่งตั้ง (หลักสูตรศึกษาค้นคว้าอิสระ) 

 
ท่ีมา: http://grad.ku.ac.th/form_application/2-change_committee.php 
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 ข้ันตอนการขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรกึษาประจําตัวนิสิต 
  1. นิสิตกรอกแบบฟอร์มตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด (บว.02) 
  2. กดบัตรคิวหมายเลข 1 ท่ีหน่วยบริการนิสิต ช้ัน 1 เพ่ือยื่นคําร้อง บว.02  
  3. หน่วยบริการนิสิต ช้ัน 1 รับเรื่อง ตรวจสอบ ออกใบติดตามคําร้องเพ่ือเป็นหลักฐานให้นิสิตได้
ติดตามคําร้อง 
  4.หน่วยทะเบียนอาจารย์รับคําร้อง พิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานของอาจารย์ 
  5. เสนอคณบดีอนุมัติลงนาม 
   6. นิสิตรับคําร้องคืนและดําเนินการต่อไป 

 
 การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต   
 มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้อาจารย์ท่ีปรึกษาของนิสิต ซ่ีงหมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งต้ังโดย
คณบดีเพ่ือให้ทําหน้าท่ีควบคุมแนะนํา  และให้คําปรึกษาด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
ของนิสิตในคณะ โดยมีสิทธิและหน้าท่ีในการให้คําแนะนําและทําแผนการเรียนของนิสิตร่วมกับนิสิตให้ถูกต้อง
ตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ ให้คําแนะนําในเรื่องระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา รับผิดชอบในการลงทะเบียน
เรียน  การเปลี่ยนรายวิชา การเพ่ิมรายวิชา  การงดเรียนบางรายวิชา  และจํานวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
ของนิสิต แนะนําวิธีเรียน  ให้คําปรึกษา และติดตามผลการเรียนของนิสิต พิจารณาคําร้องต่างๆ  ของ
นิสิต  และดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ให้คําปรึกษาเก่ียวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนิสิตใน
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลความประพฤติของนิสิต  ให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่มหาวิทยาลัยฯ
กําหนดไว้  ในกรณีท่ีนิสิตกระทําผิดวินัยให้อาจารย์ท่ีปรึกษารายงานให้หัวหน้าภาควิชาและคณบดีทราบ  เพ่ือ
พิจารณานําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาโทษทางวินัยต่อไป 

 
1.2.2 การพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน และการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต เช่น ภาษาอังกฤษ Prep. Eng. การ
ทดลองเรียนตามเงื่อนไข เป็นต้น 

ระดับปริญญาตรี  
- English Preparation Course เป็นการจัดการเรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีกําหนดให้นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 ท่ีมีระดับคะแนนสอบ O-NET ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-15 คะแนน หรือเป็นนิสิตท่ีมีผลการทดสอบอยู่ในข่ายท่ีต้องปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
ต้องเข้าเรียนเพื่อปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเป็นเวลา 30 ช่ัวโมง กรณีนิสิตหลักสูตรนานาชาติและนิสิตท่ีไม่มี
คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ฯ มหาวิทยาลัยฯจะจัดทดสอบให้โดยนิสิตสามารถนําคะแนนสอบ TOEFL 
หรือ IELTS หรือ KU-EPT หรือ OOPT ย่ืนเพ่ือขอเทียบรายวิชาได้  

 
ระดับบัณฑิตศกึษา  
-  การเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้นิสิตในช่วงเริ่มต้นในปีการศึกษาแรก เพ่ือพัฒนาความรู้

พ้ืนฐาน คือกรณีที่เป็นนิสิตทดลองเรียนในภาคแรกของการศึกษา ภาควิชามีการกําหนดเงื่อนไขและรายวิชาท่ี
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ลงเรียนของนิสิตแต่ละคนเพ่ือพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน ซึ่งจะพัฒนาความรู้พื้นฐานที่จําเป็นต้องพัฒนา สําหรับ
นิสิตแต่ละบุคคล เป็นการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  นิสิตทดลองเรียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ให้ครบถ้วนจึงมีสิทธ์ิขอเปลี่ยนสถานภาพนิสิตสามัญได้  
          นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
(English Language skill Improvement for Graduate Students) เพราะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
คุณภาพน้ันจําเป็นต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษท่ีถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาท้ัง
ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือจะได้นําความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
การประกอบอาชีพในอนาคต และเพ่ือเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปัจจุบันนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเท่าท่ีควรซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญท่ีต้องหาทางแก้ไข และ
เร่งพัฒนาศักยภาพของนิสิต บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเป็นการทบทวน และเพ่ิมพูนความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ
ท่ีถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาโดยมุ่งพัฒนาทักษะท้ัง 4 ด้าน ได้แก่การฟัง พูด อ่าน และเขียน  บัณฑิตวิทยาลัย 
มีหลักสูตรอบรมดังน้ี 
    1. โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร (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 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ การเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้และการสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต 

ระดับปริญญาตรี 
- สหกิจศึกษา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ด้านวิชาการและ 

วิชาชีพ เพ่ือเสริมทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ซ่ึงในปี
การศึกษา 2557 ดําเนินการถึงรุ่นท่ี 23 โดยมีสถานประกอบการในความร่วมมือท้ังภายในประเทศและสถาน
ประกอบการต่างประเทศ และในแต่ละปีการศึกษาจะมีการคัดเลือกนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ นอกจากน้ี มีการจัดสัมมนา
เพ่ือเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้แทนสถานประกอบการ ใน
งานวันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประจําทุกปี 
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- โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนนสิติในระดับปริญญาตรีกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศระยะสั้น เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษา
และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมการทํางาน เป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตจํานวน
หนึ่งในการก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองโลก 

- การส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิโดยมหาวิทยาลัยฯ จัดการประชุม
ทางวิชาการประจําปี และส่งเสริมให้นิสิตเขา้ร่วมฟังการนําเสนอผลงานทางวิชาการในหลายสาขาวิชาตาม
ความสนใจโดยได้รับช่ัวโมงกิจกรรม- กิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ โดยสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศ เรื่อง กําหนดให้นิสิตระดับปรญิญาตรีท่ีเข้าศึกษาในปีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป 
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ และด้านพัฒนาสุขภาพ จํานวนไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีจํานวน
ช่ัวโมง 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ได้แก่  

          -  โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ (English Brown Bag Lunch 
Seminar) เพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างโลกทัศน์ ความรู้ แนวคิดใหม่ๆ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ และวิทยากรรับเชิญอันก่อให้เกิดบรรยากาศและวิสัยทัศน์ระดับ
นานาชาติ 
          -  จัดกิจกรรม/สนับสนุน การแข่งขันกีฬาให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เช่น สนับสนุนให้นิสิตร่วม
โครงการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา 
และยังช่วยให้นิสิตมีการปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ให้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น 

 
1.2.4 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 1) การจัดการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท่ีมีการบูรณาการเนื้อหารายวิชาที่
ครอบคลุมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสอดคล้องกบัอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
 2) ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 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 ดังน้ี 

1. มุมคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ - การใช้ Internet และสื่อจาก CD 
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 5) โครงการเพ่ือเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการ
จัดโครงการดังต่อไปน้ี 
          -  โครงการผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น เน่ืองจากวิทยานิพนธ์เป็นเอกสารวิชาการท่ีมีความสําคัญย่ิงใน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือฝึกให้นิสิตรู้จักค้นคว้าอย่างมีเหตุผล มีระเบียบแบบแผน มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ใหม่  
          -  โครงการการให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญและ
กําลังใจในการเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ของนิสิต 
          -  โครงการการให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติเน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูง โดยกระบวนการวิจัย เพ่ือให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ และให้รางวัลการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ   
          -  โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์
ด้านต่างๆ เพ่ิมศักยภาพทางวิชาการของบัณฑิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมสําหรับประกอบอาชีพของ
บัณฑิตต่อไปในอนาคต ส่งเสริมบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถสูง ได้เรียนเนื้อหาสูงขึ้นกว่าปกติ เพ่ือต่อยอด
การเรียนรู้ด้วยตนเองในอนาคต ให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยใช้ระยะเวลาศึกษาน้อยกว่าปกติท้ังใน
สาขาวิชาเดิมหรือต่างสาขาวิชา เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซ่ึงต้องการผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายมากข้ึน ด้ังน้ันโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา จึงเป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีจะส่งเสริมศักยภาพนิสิตท่ีมีผลการเรียนดีได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเพ่ือไปสู่
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นและใช้ระยะเวลาในการศึกษาที่น้อยลง  
 นอกจากน้ีบัณฑิตวิทยาลัยยังสรรหาและจัดสรรเงินทุนต่างๆ ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาดังต่อไปน้ี 

1. ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า 
1.1 สําหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติใน 

ต่างประเทศ ทุนละ 10,000 บาท  
1.2 สําหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

ภายในประเทศ สนับสนุนเทา่ที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินทุนละ 5,000 บาท 
2. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สนับสนุนเรื่องละ  

20,000 บาท โดยสนับสนุนนิสิต 10,000 บาท และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 10,000 
3. ทุนผู้ช่วยสอน สนับสนุนนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่ภาควิชาได้คัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนใน 

รายวิชาระดับพ้ืนฐาน โดยให้ทุนเป็นรายเดือนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือช่วยสอนเน้นให้นิสิตได้มีโอกาสได้
ใช้ความรู้ความสามารถท่ีเรียนมาและเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่นิสติเอง          

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 มีระบบในการรายงานผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของนิสิต 
การสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของนิสิต ตลอดจนกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตโดย
ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษามีกระบวนการตามข้ันตอนในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
 
1.3.1 การติดตามประเมินคุณภาพนิสิต 
 มหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้แต่ละหลักสูตรมีกระบวนการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรท่ี
ครอบคลุมข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการนิสิตโดยผ่านระบบ มคอ. ออนไลน์ (KU-TQF) โดยอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตรจะต้องดําเนินการรายงานผลประจําปีตามแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (แบบ มคอ. 7) 
ซ่ึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนิสิตที่เรียนในหลักสูตร 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชา
ในหลักสูตร ประสทิธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการดําเนินการ
กับมาตรฐานอ่ืนๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้สาํเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจน
ข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง การ
รายงานผลดังกล่าวจะสง่ไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาหลกัสูตรเป็นระยะๆ และเป็นขอ้มูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย  
 ในการรายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร (แบบ มคอ. 7) เป็นการจัดทํารายงานเม่ือสิ้นปี
การศึกษา โดยข้อมูลผลการดําเนินงานจะต้องสอดคล้องและเช่ือมโยงมาจากผลการดําเนินรายงานของ
รายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ. 5-6) ท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาของปีการศึกษาที่
รายงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนและดําเนินการตามขั้นตอนในการรายงานผล ดังน้ี 
 1) เม่ือสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ในแต่ละภาค
การศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาท่ีสอน การประเมินผล และการทวน
สอบผลการเรยีนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสทิธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาค
การศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. 5 (รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.6 และเม่ือสิ้นปีการ
ศึกษาให้จัดทํารายงานในภาพรวมประจําปีการศึกษาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสตูรหรือการจัดการเรียน
การสอนก็สามารถกระทําได้โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร) 
 2) เม่ือครบรอบหลักสูตร (เช่น หลักสูตร ๔ ปีครบรอบหลักสูตรคือ ๔ ปี) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสตูรใน
ภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่และนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา  
ต่อไป โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ. 7 เช่นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของแต่ละภาค
การศึกษาหรือปีการศึกษา 
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1.3.2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต 

 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา (ท่ีมา: คู่มือนิสิตปีการศึกษา 2557 หน้า 19-20) 

 1. ระดับปริญญาโท แผน ก 
 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) 
 2. ระดับปริญญาเอก   
 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
 หมายเหตุ: สําหรับหลักสูตรปริญญาเอกบางหลักสูตร กําหนดให้มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 เรื่อง ซึ่ง
ข้อกําหนดดังกล่าวนิสิตสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.ku.ac.th หรือสอบถาม
ภาควิชา (ที่มา: คู่มือนิสิตปีการศึกษา 2557 หน้า 44) 
 
 แนวปฏบิัติเก่ียวกับการตีพิมพ ์(ท่ีมา: คู่มือนิสิตปีการศึกษา 2557 หน้า 45) 
 1. ให้ระบุช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาในผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ พร้อมระบุ
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 
3/2553 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2553) 
 2. ช่ือแรกในผลงานที่ตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหวา่งนิสิตและอาจารย์ 
 
 การให้ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 1. นิสิตปัจจุบนั 
 1.1 มีผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
 1.2 มีผลงานท่ีไปนําเสนอในที่ประชุมวิชาการเรียบร้อยแลว้ โดยมีรายงานการประชุม  
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป (เป็นบทความไม่ใช่บทคัดย่อ) 
 นิสิตสามารถส่งข้อมูลต่างๆ ให้บัณฑิตวิทยาลัยดังรายละเอียดที่ได้กําหนดไว้ให้ในหน้าเว็บไซต์ระบบ 
การส่งข้อมูลการเผยแพร่ผลงานในวารสารหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ (http://grad.ku.ac.th/thesis.php)  
โดยสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (แผน ก) หากข้อมูลเป็นเรื่องเดียวกันกับที่นิสิตจะใช้จบการศึกษา 
นิสิตสามารถส่งเอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดของคําร้อง วพ. 04 อีกครั้ง ในขั้นตอนการขอจบการศึกษา 
 
 
 
 



 
 
ตีพิมพ์ใน
ได้รับการ
กําหนดไว
 

 
การให้รา
 
 
บัณฑิตวิท
กลุ่มวิทย
 
 
 
 
ระดับชา

2. นิสิตที่สําเ
ในกรณีที่นิ

นวารสารมาปร
รตีพิมพ์ในวาร
ว้ให้ในหน้าเว็บ

างวัลผลงานวิ
ลักษณะของวิ
เป็นวิทยานิพ
ทยาลัยขอตัดสิ
ยาศาสตร์ชีวภา

1. รางวัลผล
1.1 วิทยา
1.2 เป็นวิท

ติหรือนานาช

เร็จการศึกษา
นิสิตได้สําเร็จก
ระกอบการสํา
รสารเรียบร้อย
บไซต์ 

วิทยานิพนธ ์
วิทยานิพนธ/์
นธ์/นวัตกรรม
สิทธ์ิในการนํา
าพ และกลุ่มวิ

งานวิทยานพิ
นิพนธ์ระดับป
ทยานิพนธ์ทีมี่
าติ หรือได้รบั

าแล้ว 
การศึกษาแลว้
าเร็จการศึกษา
ยแล้ว นิสิตสา

และนวัตกรร
/นวัตกรรมวิท
มวิทยานิพนธ์
าเสนอผลงาน)
วิทยาศาสตร์สั

พนธ ์
ปริญญาเอกคว
มีการตีพิมพ์เผ
บการจดสิทธิบั
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ว โดยในการสํ
า (ได้รับการต
ามารถส่งข้อมูล

มวิทยานิพนธ
ทยานิพนธ์ที่เส
ของนิสิตระดับ
) โดยแยกผลง
ังคม   

วรใช้ภาษาอัง
ผยแพร่หรือได้
บตัร/ลิขสทิธ์ิ 

สําเร็จการศึกษ
ตอบรับแต่ยังไม
ลต่างๆ ให้บัณ

ธ ์
สนอขอรับรา
ับบัณฑิตศึกษ
งานเป็น 3 กลุ่

กฤษในการเขี
้รับการตอบรั

ษานั้นได้ใช้หนั
ม่ได้ตีพิมพ์ในว
ณฑิตวิทยาลัยด

างวัล 
ษา มหาวิทยาลั
มคือ กลุ่มวิทย

ขยีน  
ับให้ตีพิมพ์ใน

นังสือตอบรบัก
วารสาร) เม่ือ
ดังรายละเอีย

ลัยเกษตรศาส
ยาศาสตร์กาย

นวารสารวิชาก

การ
ผลงาน
ดที่ได้

สตร์
ยภาพ 

การ
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 1.3 ใช้ระยะเวลาศึกษาดังนี ้
 1.3.1 ระดับปริญญาโท ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 
 1.3.2 ระดับปริญญาเอก  
 - ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปี สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 - ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปี สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 
 2. รางวัลนวัตกรรมวิทยานพินธ ์
 นวัตกรรมวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นผลงานท่ีเกดิจากผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับที่ผู้สมัครใช้สาํเร็จ
การศึกษา และศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตามข้อ 1.3  
 เกณฑ์การพิจารณา 
 1. รางวัลผลงานวิทยานิพนธ ์
 1.1 มีการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 
หรือได้รับการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ  
 1.2 มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษา  
 1.3 ภาษาท่ีใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
 1.4  มีองค์ความรู้ที่โดดเด่นชัดเจน มีศักยภาพและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท่ี
หลากหลายในเชิงวิชาการหรือเชิงพาณิชย์ 
 2. รางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ 
 2.1 ระดับของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับของความเป็นนวัตกรรม รูปแบบ และความเป็น
ต้นฉบับ 
 2.2  การประยุกต์ใช้เทคนิคในการค้นคว้าวิจัย การออกแบบ การประดิษฐ์ 
 2.3  เป็นผลงานท่ีมีศักยภาพและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลาย 
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 
 เงื่อนไขการรับรางวัล 
 ผู้สมัครท่ีผ่านการพิจารณาให้ได้รบัรางวัลต้องยินยอมให้บัณฑิตวิทยาลัยเผยแพร่ผลงาน 
ท่ีได้รับรางวัล 
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 การมอบรางวัล  
 พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันคลา้ยวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงจะได้รับเกยีรติบัตรและเงินรางวัล ดังนี ้
 1. รางวัลผลงานวิทยานิพนธ ์
   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. รางวัลนวัตกรรมวิทยานพินธ ์
 -   รางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ  1 รางวัล  รางวัลละ 20,000 บาท  
 -   รางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 รางวัล  รางวัลละ 20,000 บาท  
 -   รางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคม   1 รางวัล  รางวัลละ 20,000 บาท 
 
การให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ เพ่ือเชิดชูเกียรตินสิิตบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ และส่งเสริมให้นิสิตสรา้งสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพและนําผลงานไปเสนอในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ โดยมีเกณฑ์การให้รางวัล
และการมอบรางวัลดังนี ้
 
เกณฑ์การให้รางวัล 
 1. เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ หรือผู้ท่ีสาํเร็จการศึกษาภาคต้น ภาคปลาย ท่ีนําเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์และได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
 
 2. รางวัลท่ีได้รับในระดับชาติ/นานาชาติ ต้องอยู่ในช่วงปีการศึกษาน้ัน 
 “การประชุมวิชาการระดับชาติ” หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ นอกสถาบัน
เจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันด้วย และมีบทความ
ท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
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 “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 
 ในสาขาวิชาน้ันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญใน
สาขาน้ัน และบทความท่ีมาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 
 การมอบรางวัล 
 พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันคลา้ยวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยซ่ึงจะได้รับเกยีรติบัตรและเงินรางวัล ดังนี ้
 - ผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 2,000 บาท 
 - ผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ 1,000 บาท 
 
 
การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเด่น 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2557  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนิสิต และเป็นเกียรติประวัติแก่ภาควิชา คณะ และนิสติที่มีความต้ังใจศึกษา โดยมีเกณฑ์การให้รางวัล ดังน้ี 
 เกณฑ์การให้รางวัล 
 ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ 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. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการ โดยผลงานดังกล่าว                          
ต้องมีช่ือนิสิตเป็นช่ือแรก ดังน้ี   
 2.1 ปริญญาโท  ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี ้
 1) มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือ 
 2) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ 
 3) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus 
 2.2  ปริญญาเอก  ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus 
 3. มีความประพฤติดี  
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 ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ 2 และระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า  3.75 
 2. สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดระยะเวลาของหลักสูตรปกติ 
 2.1 ปริญญาโท  ใช้เวลาศึกษา 2 ปี  
 2.2 ปริญญาเอก   
        -  ผู้ท่ีสําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษา 3 ปี  
 -  ผู้ท่ีสําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ใช้เวลาศึกษา 5 ปี 
 3. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการ โดยผลงานดังกล่าว                      
ต้องมีช่ือนิสิตเป็นช่ือแรก ดังน้ี  
 3.1 ปริญญาโท  ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี 
 1) มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือ 
 2) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ 
 3) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus 
 3.2  ปริญญาเอก  ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ              
อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus 
 4. มีความประพฤติดี  
 
 ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ข 
 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า  3.75 
 2. สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดระยะเวลาของหลักสูตรคือ 2 ปีการศึกษา 
 3. ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ตามเกณฑ์                         
ข้อใดข้อหนึ่งดังน้ี 
 1) มีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือ 
 2) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ 
 3) มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus 
 อนึ่ง ผลงานวิทยานิพนธ์/ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์
ก่อนที่นิสิตจะได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 การมอบรางวัล 
 การมอบรางวัลในคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ดังน้ี 
 - 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 จากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 4. สําเนาบทความการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ พร้อมหลักฐานการแสดงค่า
ดัชนีผลกระทบการอ้างอิง 
 5. ไฟล์บทคัดย่อ หรือ Abstract กรณีที่ทําวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นภาษาอังกฤษ 
(รูปแบบไฟล์ .doc) บันทึกใสแ่ผ่น CD 
 6. ไฟล์รูปภาพของผู้สมัคร (นามสกุล .jpg) บันทึกใส่แผ่น CD รวมกับข้อ 5 
 
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 เพ่ือส่งเสริมการผลิต ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และสร้างประสบการณ์ด้าน
งานวิจัยให้แกน่ิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยการสนับสนุนทนุอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และงบกลางมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2557 เป็นจํานวน
วงเงินท้ังสิ้น 15 ล้านบาท ให้กับคณาจารย์และนสิิตระดับปริญญาโทและเอก ดังน้ี 
 
 1. รายละเอียดทุน 
 ทุนประเภทท่ี 1 ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ นิสิตผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินเพ่ือใช้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการทําวิจยั ดังน้ี 
 
 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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 ทุนประเภทท่ี 2 ทุนผู ้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตผู ้ได้รับทุนจะต้องได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสาขาวิชาท่ีเข้าศึกษาตลอดระยะเวลาการรับทุน และได้รับทุนเป็นค่าใช้จ่ายราย
เดือน ดังน้ี 
 1) นิสิตปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
 
 2) นิสิตปริญญาเอก เดือนละ 10,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี หรือไม่เกิน 5 ปี กรณีท่ีนิสิต
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก 
 
 2. คุณสมบัติของผูม้ีสิทธิ์สมคัร 
 2.1 คุณสมบัตขิองอาจารย์ เป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยท่ีเป็นอาจารย์ประจํา มีคุณสมบัติเป็นท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ท่ีไม่ใช่ผลงาน
วิทยานิพนธ์เพ่ือสําเร็จการศึกษาของอาจารย์ โดยอาจารย์ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการพิจารณา
จัดสรรทุนก่อน สําหรับอาจารย์ท่ีอายุมากกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557) ต้องได้รบัความ
เห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาให้อาจารย์ท่ีได้รบัทุนใช้สถานทีแ่ละเคร่ืองมือ จนกว่านิสิตจะสําเร็จการศกึษา ท้ังน้ี
สมัครได้ไม่เกิน 1 ทุนต่อป ี
 
 2.2 คุณสมบัตขิองนิสิต เป็นนิสิตที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 อายุ
ไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557) ท่ีไม่ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษา จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทุนมหาวิทยาลัยวิจัย หรือทุนจากแหล่งอื่นๆ ท่ีมีลักษณะการให้ทุนใกล้เคียงกัน 
แต่มีศักยภาพในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือได้รับการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร และมีผลการเรียนดังนี้  
 2.2.1 นิสิตปริญญาโท ต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติขึ้นไป 
 2.2.2 นิสิตปรญิญาเอก 
 1) นิสิตที่สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอก ต้องมีแต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสมในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลงานได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือวารสารที่ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 4 (Q4) 
ขึ้นไป ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 
 2) นิสิตที่สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ต้องมีแต้มคะแนนเฉล่ีย
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 นิสิตปรญิญาโท ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 4 (Q4) ขึ้นไป ใน
ปีล่าสดุใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือวารสารท่ีมีค่านํ้าหนัก 0.75 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  
 3.2.2 นิสิตปรญิญาเอก 
 1) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอก ตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือวารสารวิชาการที่ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 
1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  
 สําหรับนิสิตปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร์สังคม ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการท่ีถูกจัด
อยู่ในควอไทลท์ี่ 4 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง  
 2) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือวารสารท่ีถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
 3.3 นิสิตต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการเรียนและทําวิจัย เพ่ือรับทุนปีถัดไป หากไม่ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย จะยุติการให้ทุน และไม่สามารถกลับมาสมัครรับทุนน้ีได้อีก 
 3.4 ระบุในกิตติกรรมประกาศว่าผลงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย 
 
  



2.1 หลัก

หมายในก

ในทุกๆ ด

ทักษะคว

เทคโนโล

เพ่ือวางร

และความ

หน้าที่ แล

จะต้องสน

ความรู้ให้
เป็นผู้ชี้นํ

กสูตร 

หลักสูตรเป็น

การจัดการศึก

ด้านให้เกิดผล

วามสัมพันธ์ระ

ลยีสารสนเทศ 

รากฐานทางคว

มสนใจ ตลอด

ละเติบโตเป็น

นองตอบตาม

“มหาวิทยาลั
ห้เกิดความเจริ
ําทิศทางสืบท

เครื่องมือที่ใช้

กษาบรรลุผลต

การเรยีนรู้อย

ะหว่างบุคคลแ

 ซ่ึงผู้พัฒนาห

วามคิด ความ

ดจนรู้จักกําหน

นพลเมืองดีของ

นโยบายการศึ

ัยเกษตรศาสต
รญิงอกงามทา
ทอดเจตนารมณ

ส่วน

ช้บังคับ กํากับ

ตามแผนการศึ

ย่างน้อย 5 ด้า

และความรับผิ

หลักสูตรจําเป็

มรู้ ทักษะ ของ

นดแนวทางใน

งสงัคม  ในฐา

ศึกษาของชาติ

ตร์ เป็นสถาบั
างภูมิปัญญา ที
ณ์ที่ดีของสงัค

-41- 
 

ที่ 2 การบรหิ

 

 และ/หรือกาํ

ศึกษาแห่งชาติ

นอันได้แก่คณุ

ผิดชอบ  ทักษ

นต้องกําหนด

งผู้เรียนให้มีคุณ

นการประกอบ

านะที่มหาวิทย

ติ และปรชัญา

ันที่มีปณิธานม
ที่เพียบพร้อม
ม เพ่ือความค

หารหลักสูตร

าหนดทิศทางใ

ติ โดยหลักสูตร

ณธรรม จริยธร

ะการวิเคราะห

ดปรัชญา จุดมุ่

ณภาพ  และไ

อาชีพตามคว

ยาลัยเกษตรศ

าของมหาวิทย

มุ่งม่ัน ในการส
ด้วยวิชาการ 
คงอยู่ ความเจ

ในการเรียนกา

รมีความสําคญั

รรม ความรู้ ทั

ห์เชิงตัวเลข ก

มุ่งหมายและเนื

ได้ค้นพบความ

ามสามารถ  มี

ศาสตร์เป็นมห

ยาลัยเกษตรศา

สั่งสมเสาะแส
จริยธรรม แล
จริญ และความ

 

ารสอนเพื่อให้

ญในการพัฒน

ทกัษะทางปัญ

การสื่อสาร แล

นื้อหาวิชาของ

มสามารถ ควา

มีความสํานึกใ

าวิทยาลัยของ

าสตร์ คือ  

สวงหา และพัฒ
ะคณุธรรม ตล
มเป็นอารยะข

้ความมุ่ง

นาผู้เรียน

ญา 

ละการใช้

งหลักสูตร

ามถนัด

ในสิทธิ 

งรัฐ ซ่ึง

ฒนา
ลอดจน
ของชาติ” 
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2.1.1 ระบบและกลไก  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการจัดวางระบบเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ได้แก่การกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนในการดําเนินงาน เพ่ือให้ผลการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมท้ังยังกําหนดกลไกที่สําคัญเพ่ือให้ระบบสามารถขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์การ หน่วยงาน รวมทั้งกลุ่มบุคคลต่างๆ ในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางานร่วมด้วย 

ระบบ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรน้ัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง

ขั้นตอนการเสนอเรื่องการขออนุมัติท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในห้วงเวลาต่างๆ นับ ต้ังแต่อดีต จนถึงปัจจุบันมาอย่างต่อเ น่ือง  โดยที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 12/2553 เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เ ร่ืองแนวปฏิ บั ติ ในการพัฒนาและปรับปรุ งห ลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี  17 มีนาคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการทบทวนกระบวนงานแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงขั้นตอนการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง (ลิงก์ท่ีเกี่ยวข้อง
http://eduserv.ku.ac.th) ดังน้ี 

- การเสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
- การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร และการเปิดรายวิชาใหม่/ปรับปรุง

รายวิชา 
- การเสนอขออนุมัตินําหลักสูตร/รายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต 
- การเสนอขออนุมัติเปิดโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ 
- การเสนอขออนุมัติโครงการหลักสูตรร่วมสองปริญญา (double degree) 

 กลไก 
 มหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการ/หน่วยงานรับผิดชอบตามลําดับ ดังน้ี  

1) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร (คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร) เพ่ือดําเนินการ 
จัดทําร่างหลักสูตร/โครงการ/รายวิชาให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อีกท้ังเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552   

2) ท่ีประชุมภาควิชา พิจารณาหลักสูตร/โครงการ/รายวิชา และหลักฐานสนับสนุนจากรายงาน 
ผลวิจัยสถาบันหรือผลสรุปจากการดําเนินงานของหลักสูตร (สรุปมคอ.7)เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการ (ถ้า
มี) และคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีหลักสูตรใหม่จะต้องเสนอบรรจุหลักสูตร
ใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา และแผนการรับนิสิตของคณะ เม่ือแผนฯ ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ แล้วจึงเสนอขออนุมัติหลักสูตร (มคอ.2) ต่อไป 

3) คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการหลักสูตรระดับคณะพิจารณาหลักสูตร/โครงการ/ 
รายวิชาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของคณะเพ่ือเสนอตามขั้นตอนต่อไป 

4) คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตามขั้นตอน 
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5) คณบดีเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือมอบคณะกรรมการการศึกษาระดับ 

มหาวิทยาลัยฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ (กรณีเป็นหลักสูตร/โครงการ/รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยก่อน) โดยแผนพัฒนาการศึกษาฯ และโครงการฯ 
จะต้องผ่านการวิเคราะห์ความพร้อมและความเป็นไปได้ต่างๆ จากกองแผนงานก่อน 

6) คณะกรรมการการศึกษาพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือแจ้ง 
คณะทราบข้อเสนอแนะและดําเนินการที่เกี่ยวข้อง  เม่ือคณะดําเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว ประธาน
คณะกรรมการการศึกษาจะนําเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาต่อไป 

7) ท่ีประชุมคณบดีกลั่นกรองการเสนอหลักสูตร/รายวิชาการบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ใน 
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนการรับนิสิตของคณะเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยฯ กรณีหลักสูตรปรับปรุงพิจารณา
อนุมัติการรปรบัปรุงหลักสูตร รวมทั้งการขออนุมัติเปิดสอนตามกําหนดเวลาท่ีระบุ 

กรณีรายวิชา สภามหาวิทยาลัยฯ มอบอํานาจให้ท่ีประชุมคณบดีพิจารณาอนุมัติและแจ้งสภา 
มหาวิทยาลัยฯเพ่ือทราบ 

กรณีหลักสูตร เม่ือท่ีประชุมคณบดีพิจารณากลั่นกรองแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ 

8) เม่ือสภาฯ มหาวิทยาลัยฯพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ มอบให้ 
ฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล จัดส่งเอกสารหลักสูตรเสนอ สกอ. เพ่ือพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร และแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป ท้ังนี้ กรณีหลักสูตรใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ มหาวิทยาลัยฯก่อน
เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการหลักสูตร 

9) หลักสูตรท่ี สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว สกอ. จะจัดส่งไปยัง ก.พ. รับรอง 
คุณวุฒิเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และจากน้ัน สกอ. จึงส่งไปยัง ก.ค.ศ. เพ่ือรับรองคุณวุฒิเพ่ือบรรจุเข้ารับ
ราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาต่อไป 
 
2.1.2 การกําหนดเวลาในการเสนอขออนุมัติ 

เพ่ือให้การดําเนินการในการพิจารณาหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับระบบ
และกลไก และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักสูตร/รายวิชา และการเปิดสอนรายวิชา ซ่ึงต้น
สังกัดของหลักสูตร/โครงการ/รายวิชาท่ีเสนอจะต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดย
มหาวิทยาลัยได้กําหนดเวลาในการเสนอขออนุมัติท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร/รายวิชา ดังนี้ 

1) การเสนอหลักสูตรใหม่ จะต้องเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา และ 
แผนการรับนิสิตของคณะ โดยได้รับอนุมัติจากสภาฯ มหาวิทยาลัยฯก่อนแล้วจึงสามารถเสนอเอกสารหลักสูตร  

2) การเสนอหลักสูตรใหม่ จะต้องเสนอตามขั้นตอนที่กําหนด และกําหนดระยะเวลา 
ดําเนินการสําหรับการเสนอหลักสูตรต่อฯ มหาวิทยาลัยฯไม่เกิน 90 วันทําการ ในกรณีท่ีต้องนํากลับไปแก้ไข
หลายครั้งให้นับเวลาทุกครั้งรวมกันไม่เกินเวลาท่ีกําหนด หากเกินเวลาท่ีกําหนดให้ต้นสังกัดหลักสูตรพิจารณา
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ต้องให้คว
ต่อมหาวิ

เสนอหลั

ปรับปรุง
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2.1.3 

สถาบันใ
สนับสนุน
ผู้ใช้บัณฑ
แผนการ
และมาต
การเรียน
(สกอ.) ไ
เห็นชอบ
จัดทํารา
ตารางรา
ข้อมูลบน

1. แบบ 

2. แบบร

 
การจัดทําหลั

มหาวิ
ใน 4 ประเด็น
นและการให้ค
ฑิต และควา
พัฒนาเศรษฐ

ตรฐานวิชาชีพ
นรู้ของผู้เรียนต
ได้กําหนดรูปแ
บหลักสูตร ให้
ยละเอียดหลั
ายการเอกสาร
นเว็บไซต์ “ฝ่า

1) กา
ราย

มคอ.2 

รายงานฯ มคอ.

ลักสูตรใหม่/ห
ทยาลัยเกษต
นหลัก คือ 1)
คําแนะนํานิสิต
มสอดคล้อง

ฐกิจและสังคม
ต่างๆ ที่เกี่ยว
ตามผลลัพธ์ก
แบบเอกสารห
้สอดคล้องกับ
ักสูตร (มคอ.
รประกอบกา
ายบริการการศึ
รเสนอเอกสา
ยการเอกสาร 

01-06 

หลักสูตรปรับป
ตรศาสตร์ ให้
) การบริหาร
ต  4) ความต้
กับแผนการศึ
มแห่งชาติ ฉบั
วข้อง อีกทั้ง มี
ารเรียนรู้ 5 
หลักสูตรที่มห
บกรอบมาตรฐ
 2) รวมทั้งเอ
รพิจารณา รว
ศึกษา สํานักท
ารสําหรับหลัก
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ปรุง(มคอ.2)
ความสําคัญก
รหลักสูตร 2)
้องการของตล
ศึกษาแห่งชา
ับที่ 11 (พ.ศ
มีรายงานผลก
ด้าน ที่กําหน
หาวิทยาลัยฯจ
ฐานคุณวุฒิอุด
อกสารประกอ
วมทั้งคําแนะ
ทะเบียนและป
กสูตรใหม่ 

รูปแบบตา

กับการจัดทํา
 ทรัพยากรป
ลาดแรงงาน ส
าติระยะยาว 
ศ. 2555- พ.ศ
การดําเนินงาน
นดไว้ ทั้งน้ีสํานั
จะต้องเสนอต
ดมศึกษาแห่ง
อบเพ่ือพิจารณ
นําในการจัดท
ประเมินผล” ด

ามท่ีกระทรวงศึ

หลักสูตร โด
ประกอบการเ
สังคม และ/ห
15 ปี (พ.ศ. 

ศ. 2559) ปรัช
นของหลักสูต
นักงานคณะกร
ต่อ สกอ. เพ่ือ
ชาติ (มคอ.1)
ณาอ่ืน ๆ ซ่ึงม
ทําเอกสารหลั
ดังน้ี 

หมายเหต ุ

ศึกษาธิการกําหน

 

ยกําหนดให้มี
เรียนการสอน
หรือ ความพึงพ

2545 - พ.ศ
ชญาของมหาวิ
ตร และการปร
รรมการการอุ
อรับทราบการ
) และมีการดํ
มหาวิทยาลัยฯ
ลักสูตร โดยได

นด 

มีการวิจัย
น 3) การ
พอใจของ
ศ. 2559) 
วิทยาลัยฯ 
ระเมินผล
อุดมศึกษา 
รให้ความ
าเนินงาน
ฯได้จัดทํา
ด้เผยแพร่



-46- 
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3. แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ 
    - ระดับปริญญาตรี : ใหม่ (วช.มก. 1-1) 
    - ระดับบัณฑิตศึกษา : ใหม่ (วช.มก. 2-1) 

รูปแบบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4.1 แผนภูมิอาจารย์ประจําหลักสูตร (ระดับภาควิชา) - หลักสูตรระดับคณะให้เป็นแผนภูมิอาจารย์ระดับคณะ 

4.2 บรรณานุกรม - ระบุช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน ปีท่ีพิมพ์และแหล่งท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน 

5.1 ตารางแสดงข้อมูลการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่
เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯพิจารณาอนุมัติ 
5.2 ตารางเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอเปิด 
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงเสนอต่อที่ประชุม 
คณบดี/สภามหาวิทยาลัยฯ  
5.3 แบบเสนอเร่ืองท่ีบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
     คณบดี 

ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองบริการฯ  เมนู “แบบฟอร์ม”
(ข้อกําหนดจากที่ประชุมคณบดี/สภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ิมเติม) 

6. แผ่นบันทึกข้อมูลตามข้อ 1-5 File :  word , pdf , scan เอกสาร

7. รายงานวิจัยสถาบัน - ส่งฉบับคัดย่อและฉบับเต็ม 1 ชุดหลักสูตร      
- หัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  

8. คําส่ัง/ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

 
2) การเสนอเอกสารสําหรับหลักสูตรปรับปรุง 

รายการเอกสาร หมายเหต ุ

1. แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ รูปแบบตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

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) 

รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

5.1 แผนภูมิอาจารย์ประจําหลักสูตร (ระดับภาควิชา)
 
5.2 บรรณานุกรม 

- หลักสูตรระดับคณะให้เป็นแผนภูมิอาจารย์ระดับ
คณะ 
 
- ระบุช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน ปีที่พิมพ์และ
แหล่งท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

6.1ตารางเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/
หลักสูตรปรับปรุงเสนอต่อท่ีประชุมคณบดี/สภามหาวิทยาลัยฯ 

6.2 แบบเสนอเรื่องท่ีบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 

ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองบริการฯ  เมนู 
“แบบฟอร์ม” 
(ข้อกําหนดจากท่ีประชุมคณบดี/สภามหาวิทยาลัยฯ 
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     คณบดี เพ่ิมเติม)

7. แผ่นบันทึกข้อมูลตามข้อ 1-6 File :  word , pdf , scan เอกสาร 

8. รายงานวิจัยสถาบัน / มคอ.7 - ส่งฉบับคัดย่อและฉบับเต็ม 1 ชุดหลักสูตร     
- หัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  
- หลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติตามแบบ มคอ.2 แล้วให้

แนบ มคอ.7แทนรายงานวิจัยสถาบัน  

9. คําส่ัง/ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

 
3) คําแนะนําในการจัดทําเอกสารหลักสูตร 
เพ่ือให้การดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยฯได้จัดทําคําแนะนําในการ
เสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยคําแนะนําในการเขียนเอกสารหลักสูตรให้ชัดเจน
ย่ิงขึ้น แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งแนวปฏิบัติและข้อหารือต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯและสกอ. เพ่ือให้ผู้จัดทํา
หลักสูตร คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินการและบริหารหลักสูตร
ตามรูปแบบและวิธีการท่ีถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกระทรวงศึกษาธิการ 
เ พ่ื อประ โยชน์ ในการบริ ห าร ง าน วิชาการ  มาตรฐานคุณภาพและการ พัฒนาการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 

 
2.1.4 การกําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและหลักสูตร 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ดังน้ัน ในการเสนอขอ
เปิดรายวิชาใหม่ และ/หรือการเปิดรายวิชาพร้อมกับการเสนอหลักสูตร จะต้องระบุอาจารย์ผู้สอน หรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และมอบคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาความ
เหมาะสมตามคุณวุฒิและความเช่ียวชาญ ท่ีสอดคล้องกบัศาสตร์ของวิชานั้นหรือมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.ครั้งท่ี 15/2557  เม่ือวันท่ี 14 ก.ค.57และคร้ังท่ี 17/2557 เม่ือวันท่ี 
11 กันยายน 2557 ได้พิจารณาปรับแบบฟอร์มการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุง (แบบ วช.มก. 1-1, 
1-2 และ วช.มก. 2-1, 2-2) ให้ระบุข้อมูลอาจารย์ผู้สอนและคุณวุฒิ เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ 

ในระดับหลักสตูรจะต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นผู้ท่ีผู้สําเร็จการศึกษาจากสาขาท่ี
ตรงกันหรือสัมพันธ์กัน   กรณีท่ีคุณวุฒิไม่ตรงสาขาจะพิจารณาจากผลงานวิจัย ประสบการณ์ทําวิจัยหรือจาก
ประสบการณ์การทํางานอ่ืนๆ ประกอบ โดยผ่านกระบวนการกล่ันกรองจากหน่วยงานต้นสังกัด (ภาควิชาและ
คณะ) บัณฑิตวิทยาลัย (ระดับบัณฑิตศึกษา) คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่
ประชุมคณบดี เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ  



คุณสมบัติ
บัณฑิตวิท
รายช่ือได้

 
2.2 ราย

เสนอพร้
แบบฟอร
ทั้งน้ี สภ
มหาวิทย

2.2.1 
ค
 

หรือปัจจั
เหมาะสม
 
ต้องการใ
รายวิชาอื
ศัพท์บัญ
 
เรียนรู้ 

นอกจากนั้น ใ
ติของอาจารย์
ทยาลัย มหาวิ
ด้ที่เว็บไซต์htt

ยวิชาในหลัก
แนวทางการด
้อมกับการเปิ
ร์มที่มหาวิทย
ามหาวิทยาลั

ยาลัยฯเพื่อรับท
 

แนวทางในก
คณะกรรมการ
1) เหตุผลในก
จัยภายนอกที่
มตามระดับคว
2) คําอธิบาย
ให้เกิดขึ้นกับ
อ่ืนๆ ที่เปิดใน
ญัติ 
3) การกําหน

ในระดับบัณฑิ
ย์บัณฑิตวิทยา
วิทยาลัยเกษต
tp://www.gr

สูตร  
ดําเนินงานขอ
ปดหลักสูตรให
าลัยฯกําหนด
ลัยฯมอบอําน
ทราบการให้ค

การพิจารณาก
รการศึกษามห
การเปิดรายวิช
ที่ทําให้เกิดราย
วามสําคัญในก
รายวิชา เนื้อห
บผู้เรียน จําน
นมหาวิทยาลัย

นดวิชาที่ต้องเรี

ฑติศึกษา ได้มี
ลัย ตามประก

ตรศาสตร์ พ.ศ
rad.ku.ac.th/

องการพิจารณ
หม่/การปรับป
ด และให้มีกร
นาจให้ที่ประชุ
ความเห็นชอบ

การขอเปิดรา
หาวิทยาลัยเกษ
ชา/ปรับปรุงร
ยวิชาน้ีและต
การกําหนดเป็
หารายวิชามีค
นวนหน่วยกิต
ยฯเกินร้อยละ

รียนมาก่อนห ื
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การขึ้นทะเบีย
กาศมหาวิทยา
ศ. 2556 ประก
/teacher/ind

ณารายวิชาในห
ปรุงหลักสูตร
ะบวนการพิจ
ชุมคณบดี เป็น
บระดับรายวิชา

ยวิชาหรือปรั
ษตรศาสตร์ ได
รายวิชาต้องสอ
ตรงกับวัตถุปร
ปนวิชาบังคับ/ ิ
ความสัมพันธ์กั
 ระดับช้ันปีที
ะ 40 รวมถึงก

รือวิชาที่ต้องเ

ยนเป็นอาจาร
าลัยเกษตรศา
กาศ ณ วันที่ 
dex.php) 

หลักสูตร สาม
 หรือ 2) เสน

จารณา (ขั้นตอ
นผู้พิจารณาก
า  

รับปรุงรายวิช
ด้กําหนดแนว
อดคล้องกับกา
ระสงค์ของหล
วิชาเลือก/วิช
กับวัตถุประสง
ที่กําหนด แล
การใช้คําและศ

เรียนพร้อมกัน

รย์บัณฑิตวิทย
สตร์ เรื่อง ระ
19 สิงหาคม พ

มารถดําเนินก
นอเฉพาะราย
อน) เช่นเดียว
การให้ความเ

ชา  
ทางในการพิจ
ารเปลี่ยนแปล
ลักสูตรที่เสน
าเลือกเสรี/วิช
งค์ของหลักสูต
ะเน้ือหาราย
ศัพท์ที่ถูกต้อง

น ขึ้นกับความ

ยาลัย โดยกําห
ะเบียบว่าด้วย 
พ.ศ. 2556 (ต

 

ารได้ใน 2 กร
ยวิชา โดยกําห
วกับการเสนอ
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 4) สังกัดและรหัสวิชา ขึ้นกับความรับผิดชอบของสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย 
 5) อาจารย์ผู้สอน มีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชาที่เปิดสอน 

6) ผลลัพธ์การเรียนรู้ ต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตร  
 

2.2.2 ระยะเวลาในการเสนอขออนุมัติ 
เพ่ือให้การดําเนินการในการพิจารณารายวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับระบบ

และกลไก และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักสูตร/รายวิชา และการเปิดสอนรายวิชา ซ่ึงต้น
สังกัดของหลักสูตร/โครงการ/รายวิชาท่ีเสนอจะต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดย
มหาวิทยาลัยฯได้กําหนดระยะเวลาในการเสนอขออนุมัติท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร/รายวิชา ดังน้ี 

1) รายวิชาจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณบดีก่อนการเปิดสอน 
2) การเสนอรายวิชาใหม่/ปรับปรุงรายวิชา จะต้องเสนอตามข้ันตอนที่กําหนด และกําหนด

ระยะเวลาดําเนินการสําหรับการเสนอรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยฯไม่เกิน 60 วันทําการ ใน
กรณีที่ต้องนํากลับไปแก้ไขหลายคร้ังให้นับเวลาทุกครั้งรวมกันไม่เกินเวลาที่กําหนด หาก
เกินเวลาที่กําหนดให้ต้นสังกัดหลักสูตรพิจารณาทบทวนและดําเนินการเสนอตามขั้นตอน  

3) การเสนอรายวิชาพร้อมกับหลักสูตร จะพิจารณาตามข้ันตอนของการเสนอหลักสูตรที่
กําหนด โดยสภามหาวิทยาลัยฯต้องให้ความเห็นชอบก่อนการเปิดสอน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการเช่นเดียวกับการเสนอหลักสูตร 

4) กระบวนการพิจารณารายวิชา กําหนดระยะเวลาดําเนินการระดับมหาวิทยาลัยฯอย่างน้อย 
60 วันทําการ  

 
2.3 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เม่ือหลักสูตรและรายวิชาได้รับการอนุมัติเปิดสอนจากท่ีประชุมคณบดีและสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานต้นสังกัดระดับหลักสูตร/ ภาควิชา /คณะ กําหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาตามศักยภาพ คุณวุฒิ และประสบการณ์สอน  โดยแจ้งข้อมูลการเปิดสอนหลักสูตร/รายวิชาไปยัง
สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยมีข้อมูลรายวิชาท่ีจะเปิดสอน ได้แก่ รหัสวิชา วัน-เวลา จํานวนนิสิต 
สถานที่สอน อาจารย์ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้สอน เพ่ือจัดตารางสอนและสอบ 

เพ่ือให้การเรียนรู้ของนิสิตมีผลสัมฤทธ์ิ อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ในวิชาการ มีความสามารถใน
การถ่ายทอด และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการสอนวิชานั้นๆ อาจารย์ต้องเตรียมการสอน มีเอกสาร
ประกอบการสอนในรูปแบบต่างๆ อาทิ เอกสารคําสอน วีดิทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น Active Learning, M@x Learn, Learning Management System (LMS) 
มีการพัฒนาและปรับปรงุเน้ือหารายวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยฯมีระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในด้านต่างๆ อาทิ เทคนิคการสอน 
การออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผล รวมถึงการพัฒนาสื่อการสอน เพ่ือให้อาจารย์สามารถพัฒนานิสิต
ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ มีความคิด มีวิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนด



-50- 
 

ไว้ในหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนจะต้องแนะนําและกระตุ้นให้นิสิตเกิดความสนใจ เกิดความต้องการท่ีจะเสาะ
แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม และตระหนักถงึหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะนิสิต/ผู้เรียน มีภาวะผู้นําและผูต้าม
สามารถทํางานเป็นทีม มีการพัฒนาบุคลิกภาพด้านจริยธรรม โดยมหาวิทยาลัยฯได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556-2560  (http://www.person.ku.ac.th/training/training/ 
2556/s-plan56-60.pdf) และ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือจัด
โครงการอบรมอาจารย์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  และการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ฯได้จัดทําคู่มือที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คู่มือการให้คําปรึกษานิสิต 
คู่มือระบบรายงานภาระงาน คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิชาการ  และระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนนุ ได้แก่  

สารสนเทศสําหรับอาจารย์ 
• ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ  
• ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์  
• ระบบรายงานเกรด 
• ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค ์
• ระบบโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• ระบบภาระงานอาจารย์ 
• รายงานความก้าวหน้าการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
• KU-POD สอนดีมีสุข 
• ตรวจสอบผลการเรียนการลงทะเบียน ของนิสิต 
• KU Web Portal 
• KU MIC (Management Information Center) 
• ระบบประเมินการเรียนการสอน 
• ระบบประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สารสนเทศสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
• ระบบงานอาจารย์ท่ีปรึกษาออนไลน์ 
• ระบบติดตามการลงทะเบียนนิสิต 

  มหาวิทยาลัยฯมีการกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทําประมวลการสอน ทํารายละเอียดของรายวิชา 
มคอ.3-4 ออนไลน์ ก่อนการเปิดสอน และมีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ. 5-6 ออนไลน์ 
เม่ือสิ้นภาคการศึกษา และเม่ือสิ้นปีการศึกษา จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร มคอ.7 ออนไลน์ 
โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาและการปรับปรงุการสอนในด้านเน้ือหา วิธีการสอน การวัดผล
ประเมินผล ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนนิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินอาจารย์ และอาจารย์ประเมินตนเอง 
ผ่านสารสนเทศการประเมินการเรียนการสอนโดยมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ฝ่ายบริการการศึกษา สํานัก
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ทะเบียนและประมวลผล  กองการเจ้าหน้าท่ี และสํานักบรกิารคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินท่ีได้นํามาพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนภายใต้การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 ในการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยฯให้ความสําคัญกับปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ของนิสติ ได้แก่ ตํารา แหลง่ค้นคว้า ระบบสารสนเทศและเครือขา่ย อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อการสอน
ต่างๆ  ห้องปฏบัิติการ สถานีทดลอง/ฝึกงาน เป็นต้น 

 นอกจากการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนแล้วยังมีกิจกรรมนอกช้ันเรียน เพ่ือการพัฒนา
บุคลิกภาพของนิสิต ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความคิดอารมณ์ และความสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างนิสิตและอาจารย์ ระหว่างนิสิตด้วยกัน ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก
ในการศึกษา การสร้างบรรยากาศและความปลอดภัยของสถานศึกษา การใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก รวมถงึ
กิจกรรมของชมรมต่างๆ ให้ผู้เรียนเกิดความสุขกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีหน่วยงานสนับสนุนคือ 
กองกิจการนิสิตและฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ (คู่มือ การบริหารงานกิจการนิสิต) 

 
2.3.1 การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ประสานงาน 

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ (ภายนอก-ใน) ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์วิทยานิพนธ ์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา นับเป็นหัวใจท่ีสําคัญย่ิงในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องตาม 
เป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทําคู่มือและแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2556) เพ่ือใช้เป็นแนวทางและคูมื่อ
สําหรับอาจารย์ในการให้คําแนะนําและช่วยเหลือนิสิตที่อยู่ในความดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็น
การปูพ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ดีย่ิงขึ้น รวมถึงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ได้พัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้มีประสทิธิภาพและเป็นระบบมากย่ิงขึ้น  ในการดูแลให้
คําแนะนําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนิสิตที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งด้าน
การเรียน การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวในการเรียนและนําความรู้ประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนา
สร้างสรรค์สงัคมได้เป็นอย่างดี  
  อาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือร่วมสอนในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์
จริง การเชิญอาจารย์พิเศษซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณใ์นวิชาชีพมาร่วมสอนในบางรายวิชา หรือ
บางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือมีประสบการณ์จริง ทัง้น้ี ให้ อาจารย์ประจําวิชา ภาควิชา/คณะ 
เสนอช่ืออาจารย์พิเศษ โดยผ่านการเห็นชอบจากประธานสาขาฯ /ภาควิชา พิจารณาคัดกรองคณาจารย์พิเศษ
จากคุณวุฒิและประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นแนวทางในการคัดเลือก โดยขออนุมัติการเชิญตามแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน 

อาจารย์ประสานงาน ในกรณีท่ีรายวิชามีนิสิตลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวนมาก และหรอืมี
การจัดการเรียนการสอนหลายหมู่เรียน เช่น รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาอาจเสนอหน่วยงานต้น
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สังกัดเพ่ือแต่งต้ังอาจารย์ประสานงานเพิ่มเติม เพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานการจัดการเรียนการสอน การนัด
หมายระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ หรือระหว่างอาจารย์กับนิสิต ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา 
เช่น การจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนร่วม  โดยเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ ด้วย  
  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีคุณวุฒิสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีเปิด
สอน หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือมีประสบการณ์มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ท้ังน้ีต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

ในระดับบัณฑติศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดหลักการ เกณฑ์คุณบัติของการปฏบัิติหน้าที่ 
ของอาจารย์ รวมถึงแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง (อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย http://grad.ku.ac.th/teacher/index.php) 
ได้แก่  

1) ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 

2) การแต่งต้ัง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต 

3) ประกาศบัณฑติวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของอาจารย์ประจําท่ีจะรับนิสิตมากกว่า 5 คน 

4) บันทึก ขอรับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก มากกว่า 5 คน 

5) แบบฟอร์มขอรับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก มากกว่า 5 คน 
 
1) ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 ระดับปริญญาตรี นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยท่ีระบุอยู่ใน
หลักสูตรหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงได้แก่ วิชาปัญหาพิเศษ วิชาโครงงาน วิทยานิพนธ์  นิสิตสามารถเลือกอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิจัยตามหัวข้อวิจัยท่ีสนใจ การทําวิจัยจะอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย ตามความ
เช่ียวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน  

ระดับบัณฑิตศึกษา การทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาหลักและ/หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม สําหรับนิสิตท่ีทําวิทยานิพนธ์ต้องนําเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 
ตามระเบียบข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย  
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ต้องมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้านท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
รวมทั้ง มีทักษะในการวางแผนงานวิจัย/การเก็บข้อมูล วิเคราะห์/สังเคราห์ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้จากการวิจัยท่ี
สามารถแก้ไขปัญหา  
 การเตรียมการ 

1)   นิสิตสามารถเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ตามความสมัครใจ และตามความเช่ียวชาญของอาจารย์แต่
ละท่าน ในหัวข้อที่นิสิตสนใจโดยการให้คําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ์  อาจารย์ท่ีปรึกษาและนิสิตร่วมกัน 
กําหนดแผนงานและระยะเวลาในการดําเนินงาน  
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 2) มหาวิทยาลัยฯ/คณะ มีฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการทําวิจัย วารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องท้ังในและ
ต่างประเทศให้นิสิตสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกและเพียงพอ  
 3) มหาวิทยาลัยฯ/บัณฑิตวิทยาลัย/คณะ มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยให้นิสิต และนิสิตสามารถ
สมัครขอรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย 
 4)  มหาวิทยาลัยฯ/บัณฑิตวิทยาลัย/คณะให้การสนับสนุน นิสิตเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจพัฒนางานวิจัยของนิสิตให้ดีย่ิงขึ้น 
 5)  หลักสูตรสนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการหรือการประชุม
บัณฑิตศึกษาต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ  
 6) หลักสูตรอํานวยความสะดวก จัดห้องสําหรับบัณฑิตศึกษาใช้เป็นห้องวิจัย/ทํางาน เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียน และการรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย 

2) ข้อกําหนดเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
เพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร ในบางหลักสูตรได้จัดให้

นิสิตต้องเข้ารับการฝึกงาน (อาจมีหน่วยกิตหรือไม่มีหน่วยกิตก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร) 
หรือสหกิจศึกษา (สําหรับนิสิตท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษา) ในวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องก่อนเข้าสู่การทํางานจริง  เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ โดยจะเป็นการฝึกงานในองค์กรต่าง ๆ ซ่ีงนิสิตท่ีจะสามารถลงทะเบียนเรียน
ในวิชาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาได้จะต้องสอบผ่านรายวิชาเฉพาะครบตามที่หลักสูตรกําหนด  

หลังจากการฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษาสิ้นสุดลง นิสิตจะต้องกลับมาทําโครงการท่ีช่ือว่าโครงการศึกษา
รายบุคคล โดยเลือกทําตามหัวข้อที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงนิสิตจะต้องนําส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาตามกําหนด   

มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ต้องมีความ

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร รวมท้ัง มีความรู้และทักษะในกระบวนการ
ทํางาน จากสถานการณ์จริง และการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสมในวิชาชีพสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและวัฒนธรรม
องค์กรได้ดี 
      การจัดเวลาและตารางสอน  
        - การฝึกงาน กําหนดระยะเวลาตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรฝึกงาน ในช่วงปิดภาคเรียนโดยขึ้นกับ
ภาควิชา นอกจากน้ียังมีการฝึกงานเพ่ิมเติมในกรณีที่นิสติมีความประสงค์ 
 - โครงการสหกิจศึกษา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตลอดภาคการศึกษา 1 ภาค ของภาค
ปลาย ปีการศึกษาที่ 3 หรือภาคต้น ปีการศึกษาที่ 4 

2.3.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ  
กําหนดให้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีการจัดทําประมวลการ

สอน (course syllabus) 
  1) กระบวนการประเมินผลด้านวิทยานิพนธ ์
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1.  นิสิตต้องเสนอเรื่องต่อหลักสูตรเพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ท่ีปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา ควบคุมการทําวิทยานิพนธ์และให้มหาวิทยาลัยฯแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซ่ึงคณะกรรมการประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีไม่ได้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังนี้อาจแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) สอบ
ด้วยได้ โดยให้กรรมการคนใดคนหน่ึงที่ไม่ใช่กรรมการท่ีปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

2. นิสิตต้องมาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือรับคําแนะนํา รับมอบหมายงาน และรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตามวันเวลาท่ีตกลงกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.  นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยในรูปแบบสัมมนาให้อาจารย์ท่ีปรึกษา 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทราบอย่างต่อเนื่อง 

4.  ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์โดยประธานกรรมการและกรรมการ
ประจําตัวนิสิต 

5.  ประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในรูปแบบของการนําเสนอด้วยวาจาและ
รูปเล่มวิทยานิพนธ์ โดยประธานกรรมการและกรรมการประจําตัวนิสิต รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2) กระบวนการประเมินผลด้านการฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
กําหนดให้มีอาจารย์นิเทศ หรืออาจารย์รับผิดชอบ และอาจารย์ประสานงาน ในการติดตาม

ความก้าวหน้าของนิสิต การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของนิสิตกับสถานประกอบการ และการเสนอ
รายงานของนิสิตเม่ือเสร็จสิ้นภาระกิจ มีการประเมินผลในรูปแบบของคะแนน หรือ เกณฑ์ผ่านการฝึกงาน 
(รายละเอียดตามคู่มือสหกจิศึกษา และประกาศของคณะ/มหาวิทยาลัยฯที่เกี่ยวข้อง) 
 ท้ังนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา/หลักสูตรตาม
ข้อกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ในแบบ มคอ. 5-6 และ มคอ. 7 ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ จะเข้าตรวจสอบ
รายงาน/ผลสรุป จากแบบดังกล่าวจากระบบ มคอ .  มก .  ออนไลน์ โดยคณะกรรมการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณบดีตามลําดับ 
 
2.4 ระบบการประเมิน (หลักสูตร รายวิชา ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใชบ้ัณฑิตและปัจจัยสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ
เพ่ือแสดงถึงคณุภาพและการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยฯจัดให้มีระบบการประเมินใน
รูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

 
2.4.1 ระบบการประเมินการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย  
1) นิสิตประเมินอาจารย์/รายวิชา กําหนดให้มีการประเมินภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เป็น

การประเมินภาพรวมเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงในระหว่างจัดการเรียนการสอน อันได้แก่ ลักษณะของอาจารย์
ผู้สอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การประเมินผลการเรียน และครั้งท่ี 2 เป็นการ
ประเมินผู้สอนในภาพรวม และความพึงพอใจในสิง่ที่ได้ปรบัปรุง  

 



 

ใ
ใน มคอ. 
รับผิดชอ
การประเ

ใ
รายวิชา/
หลักสูตร
ในการทว

2) นิสิตประเมิ
3) อาจารย์ปร
4) นิสิตประเมิ
5) นิสิตประเมิ
6) อาจารย์ปร
 

2.4.2 การปร
ในหลักสูตรกํ
 3 หมวดที่ 5 

อบมาตรฐานผ
เมินนิสิต และ
 
2.4.3 ระบบก
ในการดําเนิน
/หลักสูตรได้มี
รมีผลการเรียน
วนสอบ มีการ

มินตนเอง 
ระเมินตนเอง 
มินอาจารย์ทีป่
มินความพึงพ
ระเมินความพึ

ระเมินผลการ
าหนดให้แต่ล
(ข้อ 2) แผน
ลการเรียนรู้จ

ะมีรายงานผลข

การทวนสอบ
นการจัดการเรี
ีการดําเนินกา
นรู้เป็นไปตาม
รกําหนดรายวิ

ปรึกษา 
อใจต่อหลักสู

พึงพอใจต่อหลั

รเรียนรู้ตามก
ะรายวิชามีคว
การประเมินผ
จากหลักสตูรสู
ของการประเม

บรายวิชา/หลั
รยีนการสอน ก
ารและบรรลุเป
มาตรฐานผลก
ชาที่จะทวนส
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ตร 
ลักสตูร 

รอบมาตรฐาน
วามรับผิดชอบ
ผลการเรยีนรู้ที
สู่รายวิชา (cur
มินผลการเรยี

ักสูตร (การต
กําหนดให้มีกา
ป้าหมายตามว
การเรียนรู้ที่กํ
สอบ กําหนดสิ

นคุณวุฒิระดั
บผลลัพธ์การเ
ที่สอดคลอ้งกบั
rriculum ma
ยนรู้ฯ ใน มคอ

ตรวจสอบการ
ารทวนสอบม
วัตถุประสงคท์ี
ําหนดไว้ โดยใ

สิ่งที่ต้องการท

ับอุดมศึกษา 
เรียนรู้ 5 ด้าน
บแผนที่การก
apping) หรือ
อ. 5 / มคอ. 6

รประเมินผลก
าตรฐานผลสมั
ที่กําหนดไว้ อี
ให้มีคณะกรร
วนสอบ และวิ

 
น โดยมีการรา
ระจายความ
 มคอ. 4 หมว
6 

การเรียนรู้ขอ
มฤทธ์ิเพ่ือยืนย
กทั้ง รายวิชา

รมการหรือผู้รับ
วิธีการทวนสอ

 

ยงานไว้

วดที่ 6 

งนิสิต) 
ยันว่า
/
ับผิดชอบ
อบ การ



รายงานผ
รายวิชา/
TQF) เพ่ื

มาตรฐาน
การสอน 
จากกระด
สอน หรอื
ประเมินค

ทั้งในระด
เสมอ วง
การสําเร็
ผู้รับผิดช
อาจารย์ผู
ความพึงพ

 

ผลการทวนสอ
/หลักสูตรไว้ใน
พือใช้ในการกํา
สําหรับการท
นผลการเรียน
มคอ. 3 และ

ดาษคาํตอบ/ก
อข้อเสนอแนะ
คุณภาพตามตั
 
2.4.4  การป
การพัฒนาหลั
ดับหลกัสูตรแล
จรการพัฒนา
จการศึกษา น

ชอบหลักสูตรจ
ผู้รับผิดชอบห
พอใจของนิสิต
 

 
 
 

อบ โดยกําหน
น มคอ. 5 แล
ากับติดตามผล
วนสอบระดับ
รู้ การสัมภาษ

ะ มคอ. 5 การ
การให้เกรด สํ
ะจากผูป้ระเมิ
ตัวบ่งช้ีผลการ

ประเมินนิสิตปี
ลักสูตรเป็นหน
ละรายวิชา สํ
าหลักสตูรเป็น
นอกเหนือจาก
จะได้สามารถป
ลักสูตรเป็นผูด้
ตต่อหลกัสูตร

นดให้มีการราย
ะ มคอ. 7 นอ
ลการดําเนินงา
บรายวิชาอาจด
ษณ์นิสิต การสั
รประเมินผลลั
สําหรับการทว
มินอิสระ หรือค
รดําเนินงาน (k

ปีสุดท้าย 
น้าที่ของอาจา
าหรับระดับห

นกระบวนการท
กการประเมินเ
ปรับปรุงแก้ไข
ดําเนินการนํา
และมหาวิทย

-56- 
 

ยงานผลการท
อกจากนี้ มหา
าน  
ดําเนินการโดย
สงัเกตการสอน
ัพธ์การเรยีนรู้
นสอบระดับห
คุณภาพบัณฑิ
key perform

ารย์ทุกท่าน ซ่ึง
หลักสูตร เพ่ือใ
ที่ต้องทําอย่าง
เป็นรายภาคก
ขได้อย่างถูกต้อ
าไปใช้ในการป
าลัย  

ทวนสอบและแ
วิทยาลัยฯยังม

ยการประเมิน
น การวิเคราะ
รู ้การประเมิน
หลักสูตรอาจด
ฑติของผูใ้ช้บัณ
mance)  

งจะต้องตระห
ให้ตรงกับความ
งต่อเนื่อง จึงใ
การศึกษาสําห
องและเหมาะ
ปรับปรุงพัฒน

แนวทางการพั
มีระบบ มคอ.

นตนเองของนิสิ
ะห์เปรียบเทยีบ
นข้อสอบ การป
ดําเนินการโดย
ณฑิต/ผู้ทรงคณุ

หนักรูแ้ละเตรี
มคาดหวังของ
ให้มีการประเมิ
หรับนิสิตทกุระ
ะสมกับสถานก
าหลักสูตร ผ่า

ฒันาปรับปรุง
.มก.ออนไลน์ 

สิตเพ่ือทวนสอ
บข้อมูลจากป
ประเมินการใ
ยประเมินคุณภ
ณวุฒิ/คณาจา

ยมการพัฒนา
งสิ่งที่เปลี่ยนแ
มินนิสิตปีสุดท้
ะดับช้ันปี เพ่ือ
การณ์ปัจจุบัน
านระบบการป

งของ
(KU-

อบ
ประมวล
ห้คะแนน
ภาพการ
รย์ การ

าหลักสูตร
แปลงอยู่
ทา้ย ก่อน
ออาจารย์
น โดย
ประเมิน

 



หลักสูตร
สิ่งจําเป็น
หน่วยงาน
ประกอบ
ในระดับท
แผนงาน 

2.

หลักสูตร
บุคลากร
ปฏิบัติกา
คู่มือ เอก
การสอนใ
พิจารณา

2.4.5  การป
เพ่ือเป็นการยื
รในการสนองต
น โดยมหาวิทย
น สถานประก

บอาชีพ เพ่ือให้
ทีสู่งขึน้ และอ
สํานกังานอธิ

 
5 ปัจจัยส

การดําเนิ
รให้กับบุคลาก
ที่เก่ียวข้องกับ
ารเพ่ือเตรียมค
กสารอ่านเสริม
ให้เป็นไปอย่า
าทบทวนในแต

 
 

ประเมินบัณฑิ
ยนืยันผลลัพธ์ใ
ต่อความต้องก
ยาลัยเกษตรศ
กอบการที่บัณ
ห้อาจารย์ผู้รับ
อาจจัดกิจกรร
ธิการบดี http

สนับสนนุ 
นินการตามแผ
กรและผูเ้กี่ยวข้
บการใช้หลักสู
ความพร้อม  แ
ม อุปกรณ์ที่ใช้
างมีประสทิธิภ
ต่ละหนว่ยงาน

ต 
ในการจัดการ
การของสังคม
ศาสตร์และหน
ณฑิตเข้าทํางาน
ผิดชอบหลักสู

รมสอนเสริมให
ps://eassess.

ผนการใช้หลัก
ขอ้ง การเลือก
สูตร ความพร้อ
และงบประมา
ช้เทคโนโลยีทีท่
ภาพ สิ่งต่างๆ 
นทุกๆ ปี พร้อ
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รเรียนการสอน
และตลาดแรง
น่วยงานต้นสัง
น รวมถึงการส
สูตรได้นําข้อมู
ห้กับบัณฑิตเพื
.ku.ac.th/ev

สูตรจะต้องมีป
กใช้สื่อเพ่ือการ
อมทางการสอ
าณเกี่ยวกับกา
ทันสมัย อาคา
เหล่าน้ีมหาวิท
มๆ กับการจดั

นว่าตรงกับเป้า
งงาน การประ
กัดของหลักสู
สอบถามบัณฑิ
มูลไปปรับปรุง
พ่ือเติมเต็มให้เ
va_grad/inde

ปัจจัยสนับสนุ
รนําเสนอในห
อนของคณาจา
ารพัฒนาวัสดุ/
ารสถานท่ีทีจ่ะ
ทยาลัยเกษตร
ดทําแผนเสนอ

าหมายและวัต
ะเมินคุณภาพ
สตูรได้จัดทําแบ
ฑติถึงการนําค
และพัฒนาหล
เป็นบัณฑิตทีส่
ex.php) 

นุน ได้แก่ การ
หลายรูปแบบ 
ารย์ การจัดฝกึ
/ครุภัณฑท์ีใ่ช้
ะช่วยเสริมสร้
รศาสตร์ได้มีก
อของบประมา

ตถุประสงค์ขอ
ของบัณฑิตจึง
บบสอบถามไ

ความรู้ไปใช้ใน
ลักสูตรเดิม ห
สมบูรณ์ (เว็บไ

รประชาสัมพัน
การเตรียมคว
กอบรม/ประช
ช้ในหลักสูตร/ร
า้งบรรยากาศ
ารจัดเตรียมแ
าณประจําปี  

อง
งเป็น
ปยัง

นการ
หลักสูตร
ไซต์ กอง

 

นธ์
วามพร้อม
ชุม
รายวิชา 
ศการเรียน
และ
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2.5.1 ระบบและกลไก 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการจัดวางระบบสนับสนุน ได้แก่ ระบบบนเครือข่ายนนทรี ท่ีเอ้ือกับ

การทํางาน โดยกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบสนับสนุนต่างๆ อย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้
สามารถรายงานผลการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังกําหนดกลไกท่ีสําคัญเพ่ือให้ระบบ
สนับสนุนเหล่านั้นสามารถขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการมอบหมายหน่วยงาน รวมทั้งกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ร่วมด้วย ซ่ึงในทุกหน่วยงานจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนางานอย่างสมํ่าเสมอเป็น
ประจําทุกปี  

1) ระบบสนับสนุนและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยฯ โดยฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับสํานักบริการ

คอมพิวเตอร์ และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดทําโปรแกรมและพัฒนาระบบสนับสนุนระบบ
สารสนเทศด้านหลักสูตร พร้อมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานบนระบบ ดังน้ี 

1.1) ระบบสนับสนนุกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 
(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php)  เพ่ือเป็นกระบวนการ
สร้างคุณค่าในการรายงานผลการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพ่ือเป็นระบบติดตามและแจง้เตือนการดําเนินการของคณะ
และวิทยาเขตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้นการแจ้งเตือนได้มี
การดําเนินการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการแจ้งผ่านเป็นบันทึกข้อความและเป็นส่วนประกอบใน
การพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา 

1.2) ระบบ มคอ. มก. ออนไลน์ (KU-TQF)  
(https://tqf.cpe.ku.ac.th/) เพ่ือเป็นกระบวนการรายงานสถานภาพของรายวิชาและหลักสูตร 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
นอกจากน้ี ยังมีสารสนเทศอ่ืนๆ ในหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักหอสมุด สํานัก

ทะเบียนและประมวลผล กองแผนงาน สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิจัยต่างๆ เป็นต้น 
2) ระบบการติดตาม มหาวิทยาลัยฯ ได้มีคณะกรรมการการศึกษาการติดตามการดําเนินงานการ

ปรับปรุงหลักสตูรท่ีครบกําหนดตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงและการจัดทํา มคอ. ของหลักสูตรตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งแต่ละหลกัสูตรได้จัดทํากําหนดเวลาการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ ในรอบระยะเวลาถัดไป  รายละเอียดดังปรากฏในข้อมูลระบบสนับสนุนการเสนออนุมัติ
หลักสูตรฯ https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php 

 
 
 
 
 



มหาวิทย
  สํานัก 
       สํา
       สํา

       สํา

       สํา
       สํา
       สํา
       หน่ว
       สํา
       สถ
        มู
       มูล
       สห
มหาวิทยา
       ร้า
จํากัด 

 

1
ต่อเครื่อ
ถือ และ
สายและ
คอมพิวเต
คอมพิวเต

2
การใช้ง
มหาวิทย
สนับสนุน
เกษตรศา
สังคม มีท
อิเล็กทรอ
ทางเครือ
ห้องสมุด

2.5.2 
มหาวิทยาลัย

ยาลัยฯ เพ่ือสนั

านักงานอธิการบ
านักทะเบียนแล

านักบริการคอม

านักพิพิธภัณฑแ์
านักส่งเสริมและ
านักหอสมุด 
วยงานอ่ืน ๆ 
านักพิมพ์มหาวิท
ถานีวิทยุมหาวิท
มูลนิธิโครงการห
ลนิธิมหาวิทยาลั
หกรณ์ออมทรพั
าลัยเกษตรศาสต
านสหกรณ์มหาวิ

2.5.3 
1) มีการจัดก
องโดยมหาวิท
แทปเล็ต รวม
ไร้สาย ให้บริ
ตอร์และอุปกร
ตอร์ให้แก่นิสิต
2) มีการบริกา
านแก่นิสิตท

ยาลัยฯ เพ่ือเป็
นการเรียน ก
าสตร์ รวมทั้ง
ทั้งห้องสมุดค
อนิกส์ ได้แก่ 
อข่ายสารสนเท
ดเพ่ือชีวิตและ

หน่วยงานสนั
เกษตรศาสตร
นับสนุนการบริ

บดี 
ละประมวลผล 

มพิวเตอร์ 

และวัฒนธรรมก
ะฝึกอบรม 

ทยาลัยเกษตรศ
ทยาลัยเกษตรศา
หลวง 
ลัยเกษตรศาสตร
พย์
ตร์ 
วิทยาลัยเกษตร

การสนับสนุน

การหรือจัดบ
ยาลัยฯจัดบริ
มถึงคอมพิวเต
รการครอบคลุ
รณ์ ซ่ึงมีจํานว
ตเท่ากับ 0.31
ารห้องสมุดแล
ทุกปีการศึกษ
ป็นสังคมแห่ง
การสอน และ
เป็นแหล่งเรีย

คณะ และห้อง
หนังสือ วาร
ทศ (Internet
ะสิ่งแวดล้อม

นบัสนุน 
ร์มีหน่วยงานต
รหิารงานด้าน

เกษ
การเกษตร

    
ศาสตร์
าสตร์     

ร์  

    

รศาสตร์ 
    

นด้านการเรียน

ริการเพื่อให้
รการคอมพิวเต
ตอร์และอุปก
ลุมในทุกวิทยา
วน FTES รว
1 FTES ต่อเค
ละแหล่งเรียน
ษา มหาวิทย
งการเรียนรู้ จึ
ะการวิจัยขอ
ยนรู้และให้บริ
งสมุดกลางมีก
สาร โสตทัศน
t) และจัดหาใ
 ห้องสมุดสีเข
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ตามพระราชก
นการเรียนการ

สถาบัน
สถาบันวิจั
สถาบันค้น
สถาบันค้น

ษตร 
สถาบันวิท

 ศูนย์ 
ศูนย์นานาช

 

                 

นการสอน 

ห้นิสิตมีเครื่อ
ตอร์และอุปก
รณ์ของนิสิตแ
าเขต จําแนก
วมทุกระดับก
ครื่อง 
นรู้อื่นๆ ผ่านร
ยาลัยฯ ให้คว
จึงจัดให้มีการ
องมหาวิทยาล
ริการแก่ชุมชน
การจัดบริการ
นวัสดุ และฐา
ให้ผู้รับบริการ
ขียว มหาวิท

กฤษฎกีาและห
รสอนและหลัก

จัยและพัฒนาแห
คว้าและพัฒนา
คว้าและพัฒนา

ยาการขั้นสูงแห

ชาติสิรินธรเพ่ือ

  

งคอมพิวเตอ
รณ์ ในรูปแบบ
และบุคลากรข
เป็นอุปกรณ์ใ
ารศึกษา 58,

ระบบเครือข่า
วามสําคัญกับ
รบริการห้องส
ลัยฯ ให้แก่นิ
นรอบมหาวิท
รทรัพยากรสา
านข้อมูลต่างๆ
รได้เข้าถึงแหล
ยาลัยเกษตร

หน่วยงานจัดต้ั
กสูตร ดังน้ี 

ห่ง มหาวิทยาลัย
ผลิตภัณฑ์อาหา
ผลิตผลทางการ

ห่งมหาวิทยาลัยเ

การวิจัยพัฒนา

อร์ใช้ในอัตร
บเครื่องบริกา
ของมหาวิทย
ในห้องปฏิบัติ
489.99 โด

ายคอมพิวเตอ
บการสร้างส
สมุดขึ้น เพ่ือเ
สิตและบุคลา
ยาลัย และกา
ารสนเทศในรู
ๆ ซ่ึงผู้รับบริก
ล่งข้อมูลได้อย
ศาสตร์ หอจ

ต้ังตามมติที่ปร

ยเกษตรศาสตร์
าร 
รเกษตรและอุตส

เกษตรศาสตร์ 

และถ่ายทอดเท

าไม่สูงกว่า 
ารนิสิต พีซี โน๊
าลัยฯทั้งในลั
การ/ห้องคอม
ยมีอัตราการจ

อร์ และมีการ
ภาพแวดล้อ
ป็นศูนย์บริกา
ากรของมหา
ารให้บริการวิช
รูปฉบับพิมพ์แ
การสามารถสื
ย่างสะดวกยิ่ง
จดหมายเหตุ 

ระชุมสภา

 

สาหกรรม

ทคโนโลยี

8 FTES 
น๊ตบุ๊ค มือ
ักษณะใช้
มพิวเตอร์ 
จัดบริการ

รฝึกอบรม
มภายใน
ารความรู้
าวิทยาลัย 
ชาการแก่
และในรูป
บค้นผ่าน
ขึ้น ได้แก่ 
ห้องสมุด
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มนุษย์ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์สนเทศทาง
กระบือนานาชาติ ระบบจินดามณี: ระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัส หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร วารสาร Buffalo Bulletin 

ท้ังนี้เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลท่ีห้องสมุดจัดเตรียมไว้
ให้บริการอย่างคุ้มค่า ห้องสมุดได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
ต่างๆ กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสอนการรู้
สารสนเทศ การจัดฝึกอบรมนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ เป็นต้น  

3) ด้านห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ มีการพัฒนาการด้านอาคารเรียนส่วนกลาง อาคาร
ศูนย์เรียนรวม (ศร.)  ห้องเรียน ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
อาคารเรียนส่วนกลาง เช่น ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายใน
อาคารให้มีความพร้อมสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการอาคารเรียนส่วนกลาง เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนิสิต อาจารย์ผู้สอนและประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยฯ  

 4) ด้านอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยฯให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ นิสิต ซ่ึงเป็น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยและเหมาะสมต่อการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ซ่ึงได้
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิต มีการพัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจําอาคารศูนย์เรียนรวม 
โดยการพัฒนาระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง LCD จอรับภาพ ฯลฯ  

5)  ด้านจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต  มหาวิทยาลัยฯได้ติดต้ังจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายทั่วพ้ืนที่ใช้
งานจํานวนมากกว่า 900 จุด ซ่ึงได้จัดจุดบริการเครือข่ายไร้สายพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน 
(hot spot) เช่น โต๊ะเก้าอ้ี ปลั๊กไฟ ไฟฟ้าแสงสว่าง ท่ีบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม (ศร.)  และบริเวณอาคาร
กิจกรรมนิสิต ดําเนินการโดยสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 

 

2.5.4 การสนับสนุนด้านกายภาพการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯมหาวิทยาลัยฯมีการ
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อาทิ  

• โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUSเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ 
และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจ ช่วยในการจัดการบริหารจัดการขยะ การลดปริมาณ และ
มลพิษภายในมหาวิทยาลัยฯให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ซ่ึงเป็นการทํางานร่วมกันของหลาย
หน่วยงาน อาทิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กองแผนงาน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ คณะต่างๆ 

• โครงการพัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มีสภาพล้อมและภูมิ
ทัศน์ที่ดี เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากร 

•  การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานเอกชน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวน ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภายในมหาวิทยาลัยฯมหาวิทยาลัยฯ  
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• การจัดรถโดยสารสวัสดิการ เพ่ือให้บริการนิสิต บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นรถบัสเล็ก  
เพ่ือว่ิงให้บริการบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยฯมหาวิทยาลัยฯ    

 

2.5.5 การบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ  
มหาวิทยาลัยมีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร สิ่งสนับสนุนกิจกรรมนิสิต ดังน้ี 
  1) การลงทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 

  2) การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล ดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาลข้ัน
พ้ืนฐานและฉุกเฉิน มีการให้บริการด้านอนามัยและการรักษาพยาบาล โดยสถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมท้ังมีการทําความตกลงกบัโรงพยาบาลในเขตใกล้เคียงในการส่งผู้ป่วยเข้ารับ
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  
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือจําหน่ายอาหารที่โรงอาหารกลาง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- คณะทํางานโครงการพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่ผู้บริโภค  

  4) การสนับสนุนกิจกรรมนิสิตและบุคลากร เช่น สนามกีฬา มหาวิทยาลัยฯมอบหมายสํานัก
การกีฬา  ดําเนินการจัดการและบริการด้านสนามกีฬาแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก ประกอบไปด้วย 
ศูนย์ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สนามกีฬากลางแจ้ง เช่น 
สนามเทนนิส สนามลู่ว่ิง สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ สนามรักบ้ี สนามฟุตบอล เป็น
ต้น และสนามกีฬาในร่ม เช่น อาคารยิมเนเซียม สนามแบดมินตัน สนามวอลเลย์บอลในร่ม อาคารชมรมกีฬาท่ี
ใช้ในการฝึกซ้อม เป็นต้น  
   5) ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร บริเวณโดยรอบ ในเรื่องประปา 
ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
ประปา ฯลฯ ของอาคารสถานที่และพ้ืนท่ีส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  6) ระบบการรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่และอาคารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
มีการดําเนินโครงการต่างๆ เช่นติดต้ังจุดตรวจ เพ่ือตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์และบุคคลต่างๆ เพ่ือ
ความปลอดภัยต่อนิสิต บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดดําเนินการ
ประสานงานกับสํานักบริการคอมพิวเตอร์ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานท่ี 
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ยานพาหนะ และทรัพย์สิน การจัดทําบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  7) ระบบการจราจรภายในพ้ืนท่ีส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
ปลอดภัย ลดผลกระทบเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุทางด้านยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเจ้าหน้าท่ีจากกอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ท่ีได้ผ่านการอบรมจากกองบังคัญการตํารวจจารจร และมีการประสานงานกับ
สถานีตํารวจบางเขนในการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
  8) การจัดการกําจัดของเสีย การจัดการขยะ มหาวิทยาลัยฯดําเนินการจัดเก็บขยะ ณ จุดท้ิง
ขยะภายในมหาวิทยาลัยฯและมีโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ในการบริหารจัดการที่นํา
ของเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 

 
2.6 การประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้กระบวนการวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act)  ของศาสตราจารย์

เดมม่ิง (Deming’s cycle) ในการดําเนินงานในทุกโครงการ/กิจกรรม  มีระบบการประเมินหลักสูตรในด้าน
ต่างๆ อาทิ การประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินระบบหลักสูตร การประเมินระบบการบริหารหลักสูตร 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิผู้เรียน การประเมินการสอนผู้สอน การประเมินการติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษา  
รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานเพ่ือดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความ
เสี่ยงท่ีสัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าท่ีและกระบวนการทํางาน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ ลดความเสียหายจากความ
เสี่ยงในการดําเนินงานให้มากท่ีสุด โดยคํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตเป็นสําคัญ หน่วยงาน
สนับสนุนคือ สาํนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  และหน่วยตรวจสอบภายใน  สังกัดสํานักงานอธิการบดี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมัครบคุ
หลักสูตร
ประสทิธิ

หลักสูตร
ร่วมกับร
ประยุกต์
ขึ้น เพ่ือใ

มหาวิทยาลัย
คลากรสายวิชา
รมีอาจารย์ที่มี
ธภาพ สอดคล้
การรับและพั
ร ใช้เป็นแนวท
ะเบียบและแน
์และปรับปรุง
ให้ได้บุคลากร
 
 
 

 

ฯเกษตรศาสต
าการที่มีคุณภ
คุณภาพเหมา
้องกับแนวโน้ม
ัฒนาบุคลากร
ทางในการรับ
นวปฏบิัติต่าง
เพ่ิมเติมแนวท
สายวิชาการที

ส่วนที่ 3 กา

ตร์ให้ความสํา
ภาพ ตลอดจ
าะสมสําหรับก
มการเปล่ียนแ
รสายวิชาการ 
สมัคร การบ ิ
ๆที่เกี่ยวข้องที
ทางเฉพาะแล
ที่มีคุณภาพ มี
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ารรับและพัฒ

คัญต่อคุณภา
จนการจัดให้มี
การสอน 
แปลงทางการ
มีวัตถุประสง
ริหาร และพั
ที่มหาวิทยาลยั
ะสร้างกลไกก
ความเป็นเลิศ

ฒนาอาจารย์

าพของอาจารย
มีระบบการพัฒ
การวิจัย 
ศึกษาในปัจจุ
งค์เพ่ือให้คณะ
ัฒนาศักยภาพ
ยฯฯประกาศใ
การพัฒนาอาจ
ศ เหมาะสม ต

ย์ประจําหลักส
ฒนาอาจารย์อ

และการพัฒ
บันและอนาค
ะ ภาควิชา แล
พบุคลากรสาย
ใช้อยู่  ซ่ึงคณ
จารย์ในหน่วย
รงตามความต

 

สูตร เริ่มต้ังแ
อย่างต่อเน่ือง 
ฒนาหลักสูตร
คต  
ละอาจารย์ผู้รั
ยวิชาการ โดย
ณะและภาควิช
งานให้มีความ
ต้องการของห

แต่การรับ
เพ่ือให้

รได้อย่างมี

รบัผิดชอบ
ยใช้คู่มือน้ี
าสามารถ
มเข้มข้น
หลักสูตร  
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3.1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรและการรับสมัครอาจารย์ใหม ่
3.1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร และผู้ประสานงานหลักสูตร 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ คณะและภาควิชาจะ 
มอบหมายอาจารย์จํานวนไม่น้อยกว่า 5 รายเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือเป็นหลักในกระบวนการจัด
การศึกษา โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตามที่ระบุในมคอ. 2 จํานวน 3 รายเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ทําหน้าท่ีบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และติดตามประเมินผลหลักสูตร และมอบหมายอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 รายเป็น อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรทําหน้าท่ีรายงานและประสานงานกับหัวหน้า
ภาคและหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

ท้ังน้ีอาจารย์ประจําหลักสูตรในแต่ละหลกัสตูรจะเป็นอาจารย์ประจําหลกัสูตรเกินกว่า 1  
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นกรณีหลักสูตรปริญญาโทและเอกในสาขาเดียวกัน และหลักสูตร        
พหุวิทยาการ ตามที่ระบุไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556      

 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี     

การแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ประสานงานทําโดย 
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากภาควิชา คณะ คณะกรรมการการศึกษา และที่ประชุมคณบดีเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร์พิจารณาเห็นชอบ 

ในกระบวนการกลั่นกรองนั้น จะพิจารณาคุณสมบัติและไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยอาจารย์ประจําหลกัสูตรต้องเป็นผู้ท่ีสําเร็จการศกึษาจากสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ
ติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ต้อง
เป็น ผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งน้ี ท่ีประชุมภาควิชาคัดเลือกผู้ประสานงานหลักสูตร 1 รายจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

การแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ประสานงาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทําโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากภาควิชา คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการการศึกษา และท่ีประชุมคณบดี เสนอสภามหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร์พิจารณาเห็นชอบ 

ในกระบวนการกลั่นกรองนั้น จะพิจารณาคุณสมบัติและความซํ้าซ้อนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556   โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 รายต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเต็มเวลาที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธ์กันในระดับ
ปริญญาเอก หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ (กรณีหลกัสูตรระดับปรญิญาโท) 
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หรือไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย์ (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาเอก)  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่หรือสัมพันธ์กันและ
มีผลงานวิจัยทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ท้ังน้ี ท่ีประชุมภาควิชาจะคัดเลือกผู้ประสานงาน
หลักสูตร 1 รายจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
3.1.2 การวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

คณะ ภาควิชา และผูร้ับผิดชอบหลักสูตรควรวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการร่วมกันโดยพิจารณาจาก 

- แผนและทิศทางการพัฒนาของคณะ ภาควิชา และหลักสตูร 
- จํานวนอาจารย์ต่อจํานวนนิสิตเต็มเวลา เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของ
สถาบันอุดมศึกษาของสกอ. (ประกาศราชกจิจานุเบกษา วันท่ี 11 เมษายน 2556) และ
ตามที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร 

- ความสอดคล้องด้านเช่ียวชาญของอาจารย์ในปัจจุบันและความต้องการในอนาคต 
 

การวางแผนอัตรากําลังควรจัดทําแผนระยะยาวของคณะ ภาควิชา หลักสูตร ซ่ึงหากเป็น 
สาขาท่ีจําเป็นต้องใช้อาจารย์ซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะ มีผู้สมัครท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกน้อย ควร
มีการจัดทําแผนระยะยาว 10 ปี เพ่ือจัดหาทุนการศึกษา การคัดเลือกผู้รบัทุน  และจัดแผนการศึกษาต่อ 
ตลอดจนแผนพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

 
3.1.3 การดําเนินการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ 

เม่ือจัดทําแผนอัตรากําลังและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และวิเคราะห์ความต้องการแล้ว 
พบว่ามีความจําเป็นต้องสรรหาบุคลากรใหม่ตามอัตราที่ได้รับจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัยฯ ให้ผู้ประสานงาน
หลักสูตรเสนอหัวหน้าภาควิชา ท่ีประชุมภาควิชา ช้ีแจงความจําเป็นและกําหนดคุณสมบัติผู้สมัครบุคลากรสาย
วิชาการตรงตามหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยเทียบเท่าประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยฯสายวิชาการ จากนั้น
ภาควิชาเสนอ คณะเพื่อดําเนินการประกาศรับสมัคร  

การประกาศรับสมัครต้องกระทําอย่างเป็นทางการและเปิดเผยตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ 
เลือกพนักงานมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ  และเพ่ือให้ได้ผูมี้ศักยภาพมาสมัครเป็นอาจารย์  คณะและภาควิชา
ควรพิจารณาประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปในสื่อและแหลง่ผู้ท่ีมีศักยภาพจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน 

ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยฯไม่มีอัตราว่าง หน่วยงานสามารถพิจารณาจ้างบุคลากรสายวิชาการ 
เป็นพนักงานเงินรายได้ของหน่วยงานได้ตามความเหมาะสม โดยหน่วยงานต้องช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นในการ
จ้างให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ  
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3.1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ 
คณะแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการโดยมีองค์ประกอบตามที่ระบุใน 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ท้ังน้ีคณะสามารถแต่งต้ังคณะอนุกรรมการในระดับภาควิชาเพื่อดําเนินการกลั่นกรองเบ้ืองต้น  
และรายงานผลเบ้ืองต้นต่อคณะกรรมการคดัเลือกบุคลากรสายวิชาการเพ่ือพิจารณาก่อนที่จะสรุปรายช่ือส่ง
กรรมการประจําคณะ และเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ  

 
3.1.5 การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากรสายวิชาการ 

เพ่ือให้ได้บุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณภาพตรงตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด  
มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯสายวิชาการ    
เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผูผ้่านการคัดเลือกจากคณะ  โดยคณะจะทําบันทึกข้อความถึงกองการเจา้หน้าที่
เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้ผ่านการคัดเลือก เม่ือคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เห็นชอบแล้ว จะเสนอประชุมกบม. พิจารณาเห็นชอบ ท่ี คณะจะประกาศผลการคัดเลือกการบรรจุบุคคล   
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภายหลังท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พิจารณาเห็นชอบแล้ว  

 
3.2  การบริหารอาจารย์ 
3.2.1 การกําหนดภาระงาน 

ทุกปีการศึกษา คณบดี หัวหน้าภาควิชาและผู้ประสานงานหลักสูตรทุกหลักสูตรในหน่วยงาน 
ควรร่วมกันพิจารณากําหนดภาระงานสอนและงานด้านอ่ืนๆของอาจารย์ประจําทุกคน เพ่ือให้การดําเนินการมี
ประสิทธิภาพ มีความยุติธรรมในการกระจายภาระงาน และมีผลการดําเนินการเป็นไปตามวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของหน่วยงาน การกําหนดภาระงานควรพิจารณาให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปน้ี 

- วิสัยทัศน์และเป้าหมายของหน่วยงาน 
- แผนการพัฒนาและแผนการดําเนินการประจําปีของหน่วยงาน 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารง

ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เร่ืองมาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าในฐานะผูส้อนใน

มหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร์ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เร่ืองหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ  

- ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนรับทราบและเข้าใจในเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอกําหนด 
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยอาจจัดให้มีการอบรมในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะให้แกอ่าจารย์ 

- ระเบียบและข้ันตอนการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ให้เป็นไปตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 
3.3 การพัฒนาอาจารย์ 

การพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรควรมีลักษณะเป็นการพัฒนาสมรรถนะบนพ้ืนฐานของ 
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับองค์กร (Competency-based Development) และมีความ
เหมาะสมสําหรับอาจารย์แต่ละคน โดยการพัฒนาสมรรถนะควรครอบคลุมถึงความรู้ด้านวิชาการ ความเข้าใจ
ในแนวคิดวัตถุประสงค์และการพัฒนาหลักสูตร ทักษะที่สําคัญในการทํางาน ตลอดจนคุณลักษณะพิเศษส่วน
บุคคลที่จําเป็นสําหรับอาจารย์ โดยมีการวิเคราะห์แบบหลายมิติ เช่น ลักษณะงาน ตําแหน่งทางวิชาการ อายุ
งาน เป็นต้น 
 
3.3.1 การเตรียมความพร้อมสําหรับอาจารย์ใหม ่

การเตรียมความพร้อมสําหรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ มีดังต่อไปนี้ 
- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
- การอบรมอาจารย์ใหม่  
มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน 

การจัดการเรียนการสอนจะต้องผ่านการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่จากมหาวิทยาลัยฯ นับต้ังแต่วันเริ่มปฎิบัติงาน 
และให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มสอนในช้ันเรียนจริงอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา 

นอกจากนี้ภาควิชาหรือหลักสูตรยังควรจัดการเตรียมความพร้อมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีหลักสูตรมี 
อาจารย์ใหม่ประจําหลักสูตร เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ตลอดจน
แนวคิด วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสามารถจัดเป็นการอบรมแบบกลุ่ม
หรืออบรมเฉพาะบุคคลขึ้นกับจํานวนของอาจารย์ใหม่ประจําหลักสูตรในปีน้ันๆ โดยมีกลไกหลัก ดังน้ี  

- กําหนดหัวข้ออบรมสําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ โดยไม่ซํ้าซ้อนกับการปฐมนิเทศ
และการอบรมอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงจัดเป็นประจําทุกปี 

- วางแผนการดําเนินงานและกําหนดการที่มีรายละเอียดชัดเจน และแจ้งใหอ้าจารย์เข้า
ใหม่ทราบ 

- จัดการอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ประจําหลักสูตรทุกคนภายในปีแรกของการเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
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- ดําเนินการติดตามการเข้าร่วมการอบรมและการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเข้าร่วมอบรม
ของอาจารย์ใหม่ พร้อมท้ังรับฟังข้อคิดเห็นของอาจารย์ใหม่ต่อการอบรม 

- นําผลการประเมินและข้อคิดเห็นของอาจารย์ประจําหลักสตูรใหม่มาร่วมประกอบการ
พิจารณาเพ่ือการปรับปรุงการอบรมอาจารย์ใหม่ครั้งต่อไป 

ท้ังน้ีข้อกําหนดสําหรับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และการอบรมอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตาม 
ข้อกําหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556-2560  
 
3.3.2 การพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน 

ในการพัฒนาศักยภาพอาจารยท์างด้านการเรียนการสอน หัวหน้าภาคและผู้ประสานงาน 
หลักสูตร ควรมีการร่วมกันพิจารณาทิศทางของการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือวางแผนพัฒนารปูแบบ
การศึกษาในภาพรวม ทุกสิ้นภาคการศึกษาหัวหน้าภาคและผู้ประสานงานหลักสูตรอาจนําผลประเมินการสอน
โดยนิสิตของแต่ละรายวิชามาประกอบการพิจารณาเพ่ือวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์เป็น
รายบุคคล สําหรับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ อาจพิจารณาจากแนวทางต่อไปนี้ 

- ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลกัสูตรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาในด้านการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หรือการศึกษารูปแบบทันสมัย ท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใน
อนาคต 

- ส่งเสริมให้อาจารย์นําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษารูปแบบใหม่มา 
ใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยอาจจัดให้มีการฝึกอบรมในห้อข้อท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้อาจารย์คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอน 
แบบใหม่อย่างต่อเน่ือง 

- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณก์ารจัดการเรียนการสอน ระหว่างอาจารย์ 
ประจําหลักสูตร โดยอาจเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหลักสูตรหรอืต่างหลักสูตรก็ได้ 

ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยฯมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ 
ทุกคนเป็นประจําทุกปี โดยหัวข้อที่มีการอบรม ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เทคนิคการ
สอนที่เน้นรูปแบบ Active Learning การวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา การผลิตตําราทางวิชาการ การบริหารและพฒันาหลักสูตรท่ีมันสมัย เป็นต้น  

คณะและภาควิชาจึงควรส่งเสริม ติดตาม และกํากับการเข้ารับการพัฒนาของอาจารย์ เพ่ือให้ 
อาจารย์ได้มีการพัฒนาตนเองเป็นประจําทุกปี หรือจัดการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชาก็ได้  

รายละเอียดแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถดูได้จากเอกสาร 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556-2560 เป็นแนวทางการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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3.3.3 การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย 
ผู้ประสานงานหลักสูตรควรวิเคราะห์และกํากับติดตามผลงานวิจัยของอาจารย์ประจํา 

หลักสูตรเป็นประจําทุกปีการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ผู้
ประสานงานหลักสูตรแจ้งผลการกํากับติดตามผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรแก่หัวหน้าภาควิชา เพ่ือ
ร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของภาควิชาและหลักสูตร และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 

คณะ ภาควิชา และหลักสูตร สามารถร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยของ 
อาจารย์ได้จากแนวทางตัวอย่าง ดังต่อไปน้ี 

- สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่อาจารย์ตามความเหมาะสม โดยให้พิจารณาจาก ความสําคัญ 
ของงาน ความจําเป็นในการสนับสนุนทุน จํานวนนิสิตที่ร่วมทําวิจัย ผลงานที่คาดว่าจะได้จากงานวิจัย แผนการ
เงินและงบประมาณของหน่วยงาน เป็นต้น และสง่เสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางานวิจัยและสนับสนุนปัจจัยต่างๆท่ีเอ้ือต่อการทํางาน 
วิจัยของอาจารย์ 

- เพ่ือให้อาจารย์มีเวลาเพียงพอสําหรับงานวิจัย หัวหน้าภาควิชาและผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
ควรพิจารณาการมอบหมายภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับอาจารย์เป็นรายบุคคล 

- ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลกัสูตรได้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อท่ีช่วยพัฒนา 
ผลงานวิจัยของอาจารย์ เช่น การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การบริหารโครงการวิจัย เป็นต้น ท้ังน้ีควรพิจารณาหัวข้อการฝึกอบรมให้
สอดคล้องเป็นรายบุคคล 

- สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ประจําหลกัสูตร ได้นําเสนอและตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงาน 
ทางวิชาการเป็นประจําต่อเน่ืองทุกปี 

- สนับสนุนทุนเพ่ือการตีพิมพ์บทความทางวิชาการและการไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ 

- สนับสนุนให้มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงและระบบกลุ่มวิจัย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ให้ 
คําแนะนําช่วยเหลือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างอาจารย์ นักวิจัย และนสิิตช่วยวิจัย 
ท้ังภายในกลุ่มวิจัยเองหรือระหว่างกลุ่มวิจัย 

- สนับสนุนให้อาจารย์สร้างความร่วมมือหรือสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

- สนับสนุนทุนผูช่้วยสอนและผูช่้วยวิจัยให้แก่นิสิตระดับปรญิญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
เพ่ือให้นิสิตได้ทํางานวิจัยร่วมกับอาจารย์ อีกท้ังยังเป็นแรงจูงใจดึงความสนใจให้นิสิตมาสมัครศึกษาต่อใน
หลักสูตรเพ่ิมมากขึ้น 
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- สนับสนุนทุนสาํหรับนิสิตเพ่ือไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ หรือเพ่ือ 
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยฯมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพในด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์ทุกคนเป็น 
ประจําทุกปีอยู่แล้ว โดยหัวข้อที่มีการอบรม ได้แก่ การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
การเขียนข้อเสนอโครงการ ความก้าวหน้าและการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ การเสริมสร้างศกัยภาพการเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงด้านงานวิจัย การพัฒนาทีมและ
เครือข่ายงานวิจัย เป็นต้น  

คณะและภาควิชาจึงควรส่งเสริม ติดตามและกํากับการเข้ารับการพัฒนาของอาจารย์ เพ่ือให้ 
อาจารย์ได้มีการพัฒนาตนเองเป็นประจําทุกปี 

รายละเอียดแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถดูได้จากเอกสาร 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
3.3.4 การพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ 

นอกเหนือจากทักษะด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย หรอืทักษะที่เก่ียวข้องกับงานหลัก 
โดยตรงแล้ว คณะ ภาควิชา และหลักสูตร ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอ่ืนๆที่จะช่วย
ส่งเสริมให้การทํางานมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้นด้วย ได้แก่ ทักษะด้านการบริหารตนเอง เช่น คุณธรรมและ
จรรยาบรรณ การวางแผนงาน การวางแผนชีวิต การบริหารเวลา ทักษะด้านความคิด (คิดสร้างสรรค์ คิดเชิง
บวก คิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ) เป็นต้น และทกัษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น การสื่อสาร การนําเสนอ 
การทํางานเป็นทีม การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การเป็นผู้นําที่ดี เป็นต้น  

การพัฒนาทักษะของอาจารย์ควรพิจารณาจากความต้องการของหน่วยงาน โดยให้คํานึงว่า 
อาจารย์ท่ีมีอายุงาน หรือคุณวุฒิทางวิชาการ หรือสายงานท่ีแตกต่างกัน ย่อมมีความจําเป็นและความต้องการ
ในการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป และควรมีสัดส่วนท่ีพอเหมาะระหว่างการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและการพัฒนาทักษะท่ีช่วยสง่เสริมการทํางาน เพ่ือให้การทํางานของอาจารย์มีท้ัง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีย่ิงขึ้น 

ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยฯมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพในด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากทักษะเชิง 
วิชาการให้แก่อาจารย์ทุกคนเป็นประจําทุกปีอยู่แล้ว คณะและภาควิชาจึงควรสง่เสริม ติดตามและกํากับการ
เข้ารับการพัฒนาของอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาตนเองเป็นประจําทุกปี 

รายละเอียดแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถดูได้จากเอกสาร 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
3.3.5 การพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย์ 

- มหาวิทยาลัยฯ มีข้อกําหนดเร่ืองการพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย์สําหรับการ 
รับอาจารย์ใหม่ที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาเอก คณะและภาควิชาควรร่วมกันกํากับการพัฒนาคุณวุฒิทาง
วิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยฯ 
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- หัวหน้าภาควิชา ผู้ประสานงานหลักสูตร และอาจารย์ท่ีจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาคุณวุฒิ 
ทางวิชาการ ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย์เป็นรายบุคคล โดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับแผนและทศิทางการพัฒนาของหน่วยงานและหลักสูตร อัตราส่วนจํานวนคุณวุฒิทางวิชาการ แผน
งบประมาณ แผนอัตรากําลัง และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และกํากับแผนพัฒนา
ให้เป็นไปตามกําหนดเวลา 

- การพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการของอาจารย์ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อจํานวนอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้หัวหน้าภาควิชาและผู้ประสานงานหลักสูตรร่วมกันพิจารณาแต่งต้ัง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร 

- ระเบียบและข้ันตอนการขอลาไปศึกษาของอาจารย์ ให้เป็นไปตามประกาศคณะ 
กรรมการบริหารบุคคลประจาํมหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้
พนักงานมหาวิทยาลัยฯไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน 

 
3.3.6 การเสริมสร้างความชํานาญทางวิชาการของอาจารย์ 

การปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้างความชํานาญทางวิชาการและประสบการณก์ารทํางานของ 
อาจารย์ กระทําได้ในหลายลกัษณะ เช่น การฝึกอบรม การปฏิบัติงานวิจัย การไปดูงาน การแต่งหรือเรียบเรียง
ตําราทางวิชาการ การปฏิบัติงานในองคก์ารระหว่างประเทศ การไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น กลไลในการเสริมสร้างความชํานาญทางวิชาการของอาจารย์ สามารถทําได้ดังนี้ 

- หัวหน้าภาควิชาและผู้ประสานงานหลักสูตรร่วมกันวางแผนและพิจารณาถึงความจําเป็น 
ในการไปปฏิบติังานเพ่ือเสริมสร้างความชํานาญทางวิชาการของอาจารย์ 

- มีการวิเคราะห์อัตรากําลัง ภาระงานต่างๆของอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมดใน 
ภาพรวม จํานวนนิสิตต่ออาจารย์ ท้ังก่อนไปและหลงัจากไปปฏิบัติงานแล้วของอาจารย์ ว่ามีความเหมาะสม
และส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรหรือไม่ และคาํนึงถึงเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรด้วย 

- มีการวางแผนจัดลําดับการไปปฏิบัติงานของอาจารย์ มีการระบุเงื่อนไขระยะเวลาของ 
การปฏิบัติงาน และมีการระบุเงื่อนไขผลงานของการไปปฏิบัติงานของอาจารย์ ให้ชัดเจนและครบถ้วน 

- การไปปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้างความชํานาญทางวิชาการของอาจารย์ ต้องไม่ส่งผล 
กระทบต่อจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้หัวหน้าภาควิชาและผู้ประสานงานหลกัสูตร
ร่วมกันพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรอือาจารย์ประจําหลักสูตรเพิ่มเติม เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับการไปปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้างความชํานาญทาง 
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วิชาการของอาจารย์ในลักษณะต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยฯเกษตรศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการไปปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้างความชํานาญทางวิชาการของ
อาจารย์ในลักษณะต่างๆ น้ัน  

 
3.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
3.4.1 สมรรถนะของอาจารย์ 

คณะ ภาควิชา และหลักสูตร ควรมีการประเมินสมรรถนะของอาจารย์รายบุคคล ท้ังก่อนและ 
หลังการได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือสามารถวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของแผนพัฒนาอาจารย์ และปรับปรุง
แผนพัฒนาอาจารย์ให้ดีและประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- คณะ ภาควิชา และหลักสูตร ควรร่วมกันพิจารณากําหนดรูปแบบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ ์
การประเมินสมรรถนะหลักของอาจารย์ ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
หน่วยงาน ภาควิชาหรือหลักสูตรอาจมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์หรือตัวบ่งช้ีให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นกบัหลักสูตร
ต่างๆก็ย่อมทําได้ 

- ตัวบ่งช้ีสําหรับการประเมินสมรรถนะควรสะท้อนให้เห็นถงึการพัฒนาด้านความรู้ ความ 
เช่ียวชาญ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีสําคัญและจําเป็นต่อตัวอาจารย์และต่อองค์กร อย่างแท้จรงิท้ังในเชิง
ปริมาณและเชงิคุณภาพ  

- คณะ ภาควิชา และหลักสูตร จัดทําแผนการประเมินสมรรถนะของอาจารย์ ท้ังในระยะ 
สั้นและระยะยาว และดําเนินการตามแผนประเมินให้เป็นไปตามกําหนดเวลา 

- เม่ือเสร็จสิ้นการประเมินสมรรถนะในแต่ละปีการศึกษา ให้ร่วมกันวิเคราะห์ สรุปผล และ 
ใช้ข้อมูลจากการประเมิน จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์รายบุคคลในปีการศึกษาถัดไป 

 
3.4.2 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

คณะและภาควิชาควรมีระบบและกลไกในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์  
เพ่ือการพัฒนาคุณการศึกษาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  

ระบบและกลไก 
- มีการสํารวจข้อมูลท้ังจากอาจารย์ท่ียังคงอยู่และอาจารย์ท่ีลาออกหรือเปลี่ยนไปประจํา

หลักสูตรอ่ืน 
- มีการกําหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ 
- มีการกําหนดนโยบายส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ 
- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ โดยกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

เหมาะสม และเป็นธรรม โดยคํานึงถึงผลสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลัก 
- มีระบบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การบริหารค่าตอบแทน การปรับวุฒิ การปรับเปลี่ยน

ตําแหน่งงาน การให้รางวัลจงูใจ ยกย่องชมเชย ส่งเสริมสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการให้
คําปรึกษาแนะนําแก่อาจารย์ เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานของอาจารย์ให้ดีย่ิงขึ้น 



-74- 
 

 
 
 
 

3.4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
คณะและภาควิชาควรมีวิธีการประเมินและการสง่เสริมความพึงพอใจของอาจารย์  

ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจนในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ 
โดยการพิจารณาจําแนกประเภทความพึงพอใจของอาจารย์ อาจจําแนกประเภทออกเป็นดังน้ี 

- ความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
- ความพึงพอใจต่องานท่ีทํา 
- ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานและส่ิงสนับสนุน 

ระบบและกลไก 
- ทุกปีการศึกษา ควรมีการสํารวจข้อมูลจากอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร และมี

กําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของอาจารย์ 
- หัวหน้าภาควิชาและผู้ประสานงานหลักสูตรทุกหลักสูตรในหน่วยงานควรร่วมกัน

พิจารณากําหนดนโยบายส่งเสริมความพึงพอใจของอาจารย์ 
- มีระบบการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย

ส่งเสริมความพึงพอใจของอาจารย์ และมีการนําผลการประเมินมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงนโยบายส่งเสริมความพึงพอใจของอาจารย์ในรอบปีการศึกษาถัดไป 

 



-75- 
 

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
เอกสารแนบทา้ย (http://www.eduserv.ku.ac.th/data_curri/NQF/NQF_2552.pdf) 
 - มาตรฐานคุณวุฒิสาขา [เช่ือมโยงข้อมูลจากเว็บ สกอ.] (http://www.mua.go.th/users/tqf-
hed/news/news6.php) 
 - ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(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/แนวทางและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

- แนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรงุหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(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) 
- การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหรือให้ความเห็นชอบหลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษา 
(http://www.eduserv.ku.ac.th/data_curri/consider_course.pdf) 
- แนวปฏิบัติในการเสนอหลกัสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(http://eduserv.ku.ac.th/eduserv/curriculum/data/no_16256.pdf) 

 
- การจัดทําเอกสารหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- 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 
- คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
(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) 
 
- การลาไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  

- แนวทางวิธีปฏิบัติ การจัดทําสัญญาค้ําประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการ
วิจัย (http://www.person.ku.ac.th/training/eduofficial/edurule/7.pdf) 

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2558 (http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/per_2/per_2_3/per_2_3-6.pdf) 
 
- การพัฒนาบคุลากรสายวิชาการ 
 - 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 หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลใหดํ้ารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 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  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคําสั่งท่ี 153/2558 ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2558 และคําสัง่ที่ 246/2558      
ลงวันที่ 28 ม.ค. 2558 ซ่ึงแต่งต้ังคณะกรรมการร่างคู่มือบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

   
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  อินทรวิชัย กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  กิจปรีชาวนิช กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ชัชรี  แก้วสุรลิขิต  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญแข  วันไชยธนวงศ์  กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร  โรจนป์ระภากร  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร  เลิศสุดวิชัย  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  ฐานุตตมวงศ์  กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์  เห็นสว่าง  กรรมการ 
11. ดร.ชนนิทร์  ตรงจิตภักดี กรรมการ 
12. ดร.สมจิตต์  ปาละกาศ  กรรมการ 
13. นายสหสั  ภัทรฐิตินันท์ กรรมการและเลขานุการ 
14. ดร.นีรนุช  ภาชนะทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสปุราณี  สิงห์โตทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวยุพา  วงษ์อุบล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
พิมพ์ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2558 
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