
สรุปองค์ความ 
โครงการ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่ดีมีประสิทธิภาพในยุคการเปลี่ยนแปลง” 

วันพุธที่ 2 มีนาคม  2559เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 

ประเด็นค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง/การตอบข้อซักถามจากวิทยากร 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไม่มผีลงาน
ทางวิชาการยังจะสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรได้
หรือไม ่

อาจารย์ประจ าหลักสตูรของปีการศึกษา 2559 จะต้องมีคุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขของเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ดังนี้ 
1. หลักสูตรระดับปรญิญาตรีจะตอ้งมีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 ช้ิน ในรอบ 5 ปี  โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผลงานวิจยั 
2. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา ตอ้งมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 ช้ิน ในรอบ 5 ปี อย่างน้อย 1 ช้ินต้องเป็นผลงานวิจยั 

2. ผลงานทางวิชาการสามารถจ าแนกได้เป็นก่ีชนิด  ผลงานทางวิชาการในระดับปรญิญาตรสีามารถจ าแนกได้เป็น 4 ชนิด ดังน้ี 
1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงหนังสือ/ต ารา โดยต้องมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางไม่น้อยกว่า 4 เดือน  ดังนี้  เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ 
(Printing House) หรือส านักพิมพ์  (Publishing House) หรือโดยการถ่ายส าเนาเยบ็เป็นรูปเลม่หรือท าในรูปแบบอื่น ๆ  
2. ผลงานวิจัยท่ีจะต้องมีการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือน าเสนอในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยไม่นบัผลงานวิจัยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  
3. ผลงานทางวิชาการที่รับใช้สังคม   และได้รับการเผยแพร่รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ตอ่สังคมไทยอย่างกว้างขวาง โดยปรากฏผลที่
สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมซึ่งจะต้องเป็นการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นผลงานท่ีรับใช้สังคมอย่างกว้างขวาง  
4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ท่ีไม่ใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน บทความทางวิชาการ หนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย โดยปกติ 
หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  เช่น ผลงานด้านศลิปะ  งานแปลจากตัวงานต้นแบบท่ีเป็นงานวรรณกรรม  งานแต่งเรียบเรียงจากงาน
วรรณกรรมต้นฉบับ  ทั้งนี้ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์สามารถยกตวัอย่างได้เช่น การแสดงของวง KU Wind ถ้ามีการน าเอาบทเพลงเดิมมาเรียบเรียง
ใหม่และจดัแสดงถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการในรูปแบบอ่ืน  ดังนั้นในการจัดท าบรรณานุกรมซึ่งจะบรรจุไว้ใน มคอ....ใหร้ะบผุลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นอย่างชัดเจนว่ามีการจดัแสดงหรือเผยแพร่โดยวิธีการใด เมื่อวันท่ีเท่าไหร่ ซึ่งการเผยแพร่จะมีดังนี ้
    - การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือส านักพิมพ์  
    - การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปแบบซีดีรอม ฯลฯ 
    - การเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ 
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3. ในการประเมินการสอนเพื่อขอยื่นต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในรายวิชาดังกล่าวมผีู้สอนร่วมและ
ผู้รับการประเมินการสอนไม่ได้เปน็ผู้เขียนต าราส าหรับสอน
วิชานั้น  แต่ใช้ต าราที่ใช้สอนวิชานั้นมาปรับปรุงใหม่เป็นของ
ตนเอง สามารถกระท าได้หรือไม่  

1. ต าราที่น ามาปรับปรุงใหมม่ีการอ้างอิงถูกต้องตามหลักวิชาการ กส็ามารถน ามาใช้เป็นต าราประกอบในการขอต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
หรือถ้าต ารา 1 เล่ม มีอาจารย์หลายท่านเป็นผูร้่วมกันจัดท าต าราเลม่ดังกล่าวอาจารย์ทุกท่านก็มสีิทธ์ิที่จะใช้ต าราเล่มดังกล่าวในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการได้เช่นกัน 
2. ต าราเล่มดังกล่าวถ้าหากมีการน าปรับปรุงและระบุว่าเพื่อใช้ในการเรยีนการสอนรายวิชา.................................ก็ไม่สามารถน ามาใช้เป็นต าราเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้  ดังนั้นจึงควรแยกแยะระหว่างเอกสารประกอบค าสอน   และต ารา/หนังสือ ใหอ้อกจากกันอย่างชัดเจน  คือ ถ้าเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนให้ระบุบนหน้าปกไปเลยว่าเป็นวิชา...................................  แต่ถ้าเป็นต าราใหร้ะบุบนหน้าปกหนังสอืว่าผลิตเพื่อใช้
ทั่วประเทศ  

4. ในกรณีที่อาจารย์ท่านหน่ึงเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรปี 
2555 และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ซึ่ง ณ ปัจจุบันนิสิตยังไม่จบการศึกษา  แต่ใน
รอบการปรับปรุงหลักสูตรปี 2560 อาจารย์ท่านดังกล่าวไม่
มีคุณสมบัติที่จะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรได้เนื่องจากไม่
มีผลงานทางวิชาการจ านวน 3 ช้ินในรอบ 5 ปี  ดังนั้น
อาจารย์ท่านดังกล่าวสามารถท่ีจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตที่ศึกษาในหลักสตูรปี 2555 ต่อไปได้
หรือไม่   

ถ้าหลักสตูรได้ด าเนินการแต่งตั้งไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อไปไดจ้นกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษา  แต่ถ้ายังไม่แต่งตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยก็จะขอให้เลือกอาจารย์ที่มีคณุสมบัตเิกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558   

5. อาจารย์ใหม่ที่จบการศึกษาระดบัปริญญาเอกมสีิทธ์ิที่จะ
สอนในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกหรือไม่ 

อาจารย์ใหมท่ี่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและยังไมม่ีผลงานทางวิชาการไมส่ามารถสอนในระดับปริญญาเอกได้ แต่สามารถสอนในระดับปรญิญาโท
และปรญิญาตรไีด้  และเมื่อมผีลงานทางวิชาการก็ขอยื่นขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บณัฑติวิทยาลยัโดยจะนับผลงาน 1 เรื่องในรอบ 2 ปี ดังนั้นถ้าอาจารย์
ที่บรรจุเข้ามาใหม่และมผีลงานหลงัจบการศึกษาระดับปรญิญาเอกก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรได้ทันที  

6. ผลงานแปลหนังสือวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก ตีพิมพ์ มี 
ISBN ถือว่าเป็นส าหรบัอาจารย์ในหลักสตูรได้หรือไม่ 

ต้องดูว่าผลงานนั้นเกี่ยวข้องกับภาระงานของอาจารย์หรือไม่ เช่น อาจารย์อยู่ศลิปนิเทศ แตย่ื่นผลงานแปลเพราะมีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ 
ก็ไม่สามารถใช้ผลงานเล่มดังกลา่วได้  แต่ถ้าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาเยอรมันและแปลหนังสอืส าหรับเด็กจากภาษาเยอรมันเปน็ภาษาไทย  
แปลจากไทยเป็นเยอรมัน   หรือแปลจาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษ ก็ใหห้ลักสตูรพิจารณา 

7. ในกรณีทีไ่ปรว่มวเิคราะหห์ลกัสตูรกับคณะกรรมการการศึกษา และ
ไดร้ับข้อเสนอแนะว่าขอให้หลักสูตรกลบัไปพิจารณาทบทวน  แต่
หลักสตูรเหน็ว่าสิง่ที่ด าเนินการไปถูกตอ้งและครบถ้วนแล้ว  
จะช้ีแจงกลับมายังคณะกรรมการการศกึษาอยา่งไร  

หากทางหลักสตูรมั่นใจว่าไดด้ าเนนิการถูกต้อง ครบถ้วนและสมบรูณ์ภายใต้กฎระเบียบและเงื่อนไขตา่ง ๆ แล้วสามารถขอยืนยันตามที่เสนอบนหลักการ 
เหตุผล และกฎระเบียบท่ีมีอยู่มาได้เลย    เพราะว่าในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาจะตรวจสอบวา่ทางหลักสูตรได้แก้ไขอะไรมาบ้างและในส่วนไหน
ที่หลักสูตรยืนมาว่าขอยืนยันตามทีไ่ด้น าเสนอก็จะพิจารณาและส่งออกไปตามนั้น และสามารถเข้าไปสบืค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิของหลักสูตร
ต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของงานบริการการศึกษาได้ซึ่งจะเป็นคู่มือหรือแหล่งข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรจ านวนมาก   
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8. ในการจัดท าเคอร์แมพของรายวิชาต่าง ๆ นอกจาก
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของหลกัสูตรแล้วยังสามารถ
พิจารณาจากข้อมูลในส่วนอ่ืน ๆได้อีกหรือไม่ เพื่อให้
สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ในหลักสูตรนั้น ๆ  
 

ในการจัดท าหลักสูตรหรือปรบัปรุงหลกัสูตรจะต้องเริ่มต้นจากการพิจารณาถึงคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรนั้น ๆ เป็นตัวตั้ง  แล้วจึง
มาสร้าง Leaning outcome ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
       1. การที่จะได้บัณฑิตตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าว่ามีขั้นตอนและเง่ือนไขอย่างไรที่จะ
คัดเลือกนิสิต  
       2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรี โท เอก  ดังนั้นหลักสูตรอาจจะเพิ่มในบาง
ข้อที่คดิว่าเป็นจุดเด่น  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรควรจะพิจารณาร่วมกันว่านิสิตแต่ละช้ันปีควรจะเน้นเรื่องอะไรหรือ
อยากจะส่งเสริมอะไรเป็นหลกั ดังตัวอย่างเช่น สมมุติว่านิสิตช้ันปีที ่1 คิดว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องส าคัญทีน่ิสิตช้ันปีท่ี 1 จะต้องเรียนรู้  นิสิตช้ันปีที่  
2 จะเน้นเรื่องความรู้ ปัญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น   ท้ังนี้หลักสูตรจะต้องพิจารณาว่ามีรายวิชาใดสามารถเน้นอะไรได้บ้างก็มอบหมายให้
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นสอดแทรกคุณลักษณะต่าง ๆ ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  จึงสามารถสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้
อย่างครบถ้วนตลอดระยะเวลา  4 ปี    

9. กองบริการการศึกษามีการจัดท าคู่มือการตรวจ  มคอ.2 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2558 
หรือไม่  

กองบริการการศึกษายังไม่เคยจัดท าคู่มือการตรวจ มคอ.2  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2558  แต่ใช้วิธีการจัดการความรู้ในกลุ่ม
ของคณะกรรมการศึกษา และความรู้ที่ได้จากการตั้งค าถามของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรต่าง ๆ มาเป็นแนวทางแต่ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาปี 2548 และ 2558   ท้ังนีค้ณะกรรมการการศึกษาจะให้ความส าคัญกับความถูกต้องของข้อมูลอาจารย์ประจ า
หลักสตูรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร  เช่น ค าหน้าช่ือตรงกันหรือไม่   เลขบัตรประชาชนต้องเป็น 13 หลัก   

10. การตรวจค าอธิบายรายวิชาในการแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ บางหลักสูตรจะถูกท้วงติงจากคณะกรรมการ
การศึกษาว่าค าภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน
หรือไมม่ีการแปลเป็นค าต่อค า  ควรจะมีวิธีด าเนินการ
อย่างไร 

1. ตามแนวทางการปฏิบัติที่ผ่านมาจะยึดตามค าศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถานได้ประกาศให้ใช้ค าศัพท์นั้น  แต่ในทางปฏิบัติจริง  พบว่า  ค าศัพท์บางค าที่
ราชบัณฑิตได้แปลและก าหนดให้ใช้อย่างเป็นทางการแล้วนั้นไม่สามารถท่ีจะเข้าใจความหมายได้อย่างถ่องแท้เนื่องจากรากศัพท์ที่ใช้มาจากหลากหลาย
แหล่งข้อมูลและใช้ค าอธิบายที่จะต้องเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางจึงจะเข้าใจ  ดังนั้นในการจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรอนุโลม ให้สามารถใช้
ค าอธิบายได้  ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการพิจาณาของคณะกรรมการการศึกษาว่าค าอธิบายความหมายดังกล่าวมีความชัดเจนหรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง/การตอบข้อซักถามจากวิทยากร 
11. ความแตกต่างระหวา่งผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสตูรควรเป็นชุดเดียวกันหรือไม่  

1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษาปี 2558 จะพูดในเรื่องของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นหลัก  ซึ่งถ้าหาก
อาจารย์ท่านใดไม่มผีลงานทางวิชาการก็จะใหไ้ปใส่ในอาจารย์ผูส้อนเพราะอาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร  เช่นเดียวกับ
อาจารย์ที่สอนวิชาบริการและหสัวิชาเป็นของหลักสูตรใดก็เป็นอาจารย์ผูส้อนในหลักสูตรนั้น  
2. ในการพัฒนาหลักสูตรจะมีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่จะต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาปี 2558 ที่ก าหนดใหม้ี
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน และวิชาชีพ 1 คน  ส่วนในเกณฑ์มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา ปี 2548 จะมี
คณะกรรมบริหารหลักสูตรเป็นองค์ประกอบรวมของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร อาจารย์ประจ าหลกัสูตร เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ท่านอื่น ๆ ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้มีการระบุสัดส่วน 

12. การทวนสอบสัมฤทธ์ิผลของหลักสูตรต้องมีการทวน
สอบรายวิชาที่เปดิสอนในปีการศกึษา พ.ศ.2558 ท้ัง
รายวิชาในหลักสูตรและรายวิชาทีน่ิสิตเรียนนอกหลักสูตร
หรือไม่  

1. ในการด าเนินการทวนสอบสัมฤทธ์ิผลของหลักสูตรใหด้ าเนินการจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร โดยมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องด าเนินการทวนสอบฯ 
25 % ต่อป ีเพราะหลักสตูรระดับปริญญาตรจีะก าหนดให้มีการเรียนการสอน 4 ปีการศึกษา ดังนั้นเมือ่ด าเนินการทวนสอบครบทั้ง 4 ปีการศึกษา จะ
ด าเนินการทวนสอบฯ ได้ ครบ 100%  
2. หลักสูตรไม่ต้องด าเนินการทวนสอบฯ ในรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีดูแลโดยศูนย์บูรณาการเนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวได้ด าเนินการทวนสอบฯ อยู่แล้ว  
ส่วนในรายวิชาเลือกเสรีหรือวิชาอืน่ ๆ ที่นิสิตไปลงทะเบียนเรียนนอกคณะฯ เป็นสิทธิของอาจารยผ์ู้สอนในรายวิชาดังกล่าวที่จะด าเนินการทวนสอบฯ  

13. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์
นิสิต และมีการใส่ช่ืออาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์เป็นช่ือท่ี 
2 สามารถนับว่าเป็นผลงานของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้หรือไม่อย่างไร 

สามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได ้

14.งานบรรณาธิการ (ท าหน้าท่ีตรวจภาษาเรยีบเรยีงภาษา
ให้ใหม่และถูกต้อง พร้อมทั้งจัดท ารูปเลม่) จัดเป็นผลงาน
ทางวิชาการหรือไม ่

ไม่นับเป็นผลงานทางวิชาการ เนื่องจากไม่ได้เป็นคนผลติขึ้นมาแตเ่ปน็ผู้ตรวจและให้ความเห็นแค่นั้น 
 

15.งานวิจัยท่ีท าผ่านมา 7 ปีแล้ว ส่งเล่มสมบรูณ์แล้ว 
สามารถน ามาเขยีนเป็นบทความตพีิมพ์ในวารสารทีไ่ดร้ับ
การยอมรับไดห้รือไม ่

ขึ้นอยู่กับว่าวารสารว่ารับตีพิมพ์หรือไม่  

16. การบูรณาการเรียนการสอนรว่มกับการบริการวิชาการ 
สามารถด าเนินการในลักษณะใดได้บ้าง 

การบูรณาการการเรียนการสอนรว่มกับการบริการวิชาการไม่สามารถตอบได้อย่างเป็นรูปธรรมว่ามีรปูแบบใดบ้างแต่ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่สอน ยกตัวอย่าง
เช่น สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ language disorder  ก็จะให้นิสิตในความดูแลท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับ  language disorder  และเมื่อไดร้ับเชิญ
ให้เป็นวิทยากรก็ใช้ผลงานวิจัยและผลงานของนิสติที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาดังกล่าวรวมถึงการน านิสิตไปน าเสนอด้วย  และที่ส าคัญจะต้องบรรจุไว้ใน
แผนการสอนในรายวิชาดังกล่าวดว้ยว่ามีการบรูณาการอย่างไรเพราะจะท าให้เกิดความชัดเจนและมีหลักฐานอ้างอิงได้ 



 

ประเด็นค าถามและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง/การตอบข้อซักถามจากวิทยากร 
17. การส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ในการเรยีนต่อระดับ
ปริญญาเอก ในกรณีทีล่าเรียนไม่เต็มจ านวนเวลาสามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร
ได้หรือไม ่

ในกรณีทีอ่าจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ลาเรียนนอกเวลาราชการหรือลาเรียนบางส่วนไม่เกิน 10 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งยัง
ได้รับเงินเดือนเต็ม ดังนั้นถือว่าต้องปฏิบัติหน้าท่ีเตม็ก็สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้  ดังท่ีปรากฎตามคู่มือ
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระบุเอาไว้ชัดเจนว่า อาจารย์ประจ าหมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าที่หลักด้านการสอนและการ
วิจัยและปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ หมายความว่าถ้าอาจารย์ท่านน้ันไดร้ับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วท างานเต็มเวลา (ไม่ได้หมายความว่าเต็มเวลาท าการแต่เต็มเวลาคือ เต็มเวลาท่ีควรจะปฏิบัติหน้าท่ี)  เช่น มาร่วมประชุม  
มาร่วมสอน หรือว่าดูแลนิสติ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาปี 2548 แต่ในมาตรฐานอุดมศกึษาปี  2558 ไม่ได้มีการระบุในประเด็นดังกล่าว  

18. อาจารย์ที่จ้างมาด้วยเงินรายได้ของหน่วยงานและมี
สัญญาจ้าง แต่อาจารย์ท่านดังกล่าวไม่ขอรับรบัเงินค่าจ้าง 
สามารถนับเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตรหรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้หรือไม ่

สามารถนับเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตรหรืออาจารย์ผูร้ับผดิชอบได้  แต่ต้องระมดัระวังในประเด็นดังกล่าวด้วยในกรณีที่จ้างหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต้อง
ระบุภาระงานในสญัญาจ้างให้ชัดเจนว่าเป็นผูส้อน ไมไ่ด้มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยเฉพาะหลกัสูตรปี 2559  ในระดับปรญิญาตรีอนุโลมเบื้องต้น
กรณีที่มสีาขาวิชา ยกตัวอย่างเช่น คณะเกษตรมี 8 สาขา ต้องใช้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 24 ท่าน ซึ่งไม่สามารถหาอาจารย์ประจ าหลักสตูรได้ครบ 
ดังนั้นจึงขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสาขาละ 1ท่าน หมายความว่าแตล่ะสาขามีอาจารย์ประจ าจริง 2 ท่าน และมผีู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นสัญญาจา้งสาขาละ 1 
ท่าน   ทั้งนีท้างสาขาก็จะต้องรับความเสี่ยงพร้อมทั้งช้ีแจงกับผู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจนว่าไม่สามารถท่ีจะไปเป็นผู้ทรงคณุวุฒิและอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลักสตูรในสาขาอื่นหรือมหาวิทยาลัยอื่นได้   ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกบณัฑิตวทิยาลัยไม่ให้มผีู้ทรงคุณวุฒิโดยมีสญัญาจ้างมาเป็น
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  

19. จากเดิมเป็นหลักสตูรภาคปกติและภาคพิเศษ  และ
จะต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ 5 ปี ในปี 
2560 โดยจะยื่นขอปรับปรุงหลักสตูรเป็นหลักสตูร
นานาชาติ นอกจากจะต้องระบุไว้ในเอกสารขอปรบัปรุง
หลักสตูรแล้ว จะต้องด าเนินการขออนุมัติอีกหรือไม ่

ไม่ต้อง  แต่จะต้องให้หลักสตูรผ่านมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นหลักสตูรนานาชาติให้เรียบร้อยก่อน  หลังจากนัน้จึงด าเนินการ
ขออนุมัติโครงการพเิศษเนื่องจากมีการเปลี่ยนช่ือหลักสูตรและเปลีย่นระเบยีบการบริหาร   ทั้งนี้การขออนุมัติหลักสูตรและการขออนุมตัิโครงการจะต้อง
ไม่ส่งมาพร้อมกัน  

20. การแยกหลักสตูรต่างวิทยาเขตไปบรหิารเองควรจะท า
หรือไม่และมีขั้นตอนอย่างไร 

สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มนีโยบายที่ต้องการจะให้หลักสูตรรวมเป็นเลม่เดียวกัน ดังนั้นการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษาจะไม่มีการให้
ความเห็นว่าจะสามารถแยกหลักสตูรได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการให้ความเห็นชอบ      

 


