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คํานํา 

 

 คูมือการปฏิบัติงานการจัดทําหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนเลมนี้ ผูเขียนไดรวบรวม

รายละเอียด แนวทางปฏิบัติงานในขั ้นตอนตาง ๆ จากประสบการณการปฏิบัติงานจริงของผูเขียน นอกจากนี้

ผูเขียนไดศึกษาขอมูลจากคูมือ กฎ ระเบียบ และขอบังคับในการจัดทําหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนคําแนะนําจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูปฏิบัติงานทางดาน

งานหลักสูตร เพื่อใหผูปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร

เขาใจในกระบวนการจัดทําหลักสูตร ทําใหปฏิบัติงานไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ชวย

ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางดานหลักสูตร ทําใหเกิดประสิทธภิาพและประสิทธิผลเปนไปตามเปาหมายของ 

ฝายวิชาการคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอไป 

 ผูเขียนมีความตั้งใจและความมุงหมายเพื่อเผยแพรความรูใหเกิดความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร จึงหวัง

เปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานทางดานหลักสูตร ทั้งคณาจารย อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร เจาหนาที่ที ่ปฏิบัติงานดานนี้ และผูที่เกี่ยวของ จึงขอขอบคุณผูบังคับบัญชาทุกระดับที่ใหคําชี้แนะ และ

เพื่อนรวมงานทุกทานท่ีใหขอมูลมา ณ โอกาสน้ีดวย 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดใหทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรทีเ่ปดสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะเกษตรศาสตรไดมีหลักสูตรที่เปดสอนภายใตคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 9 

หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 24 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรไดจัดทําการเรียนการสอนมาเปนระยะเวลาพอสมควร โดยไมไดมี

การปรับปรุงเพื่อใหเกิดความทันสมัยและเปนไปตามความตองการของผูใชบัณฑิต เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ไดใหมหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามระยะเวลาของการ

ปรับปรุงหลักสูตร คือ ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรในทุก ๆ 5 ป หากยังไมถึงระยะเวลาในรอบ 5 ป ยังสามารถ

ปรับปรุงหลักสูตรได  

 คณะเกษตรศาสตรไดจัดทําการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร เพื ่อใหหลักสูตรเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เพื่อใหทุก

หลักสูตรที่เปดสอนภายใตคณะเกษตรศาสตร เปนหลักสูตรที่ตองการของผูใชบัณฑิต และตอบสนองตอผูเรียนให

มากที่สุด และเปนหลักสูตรเปดสอนที่มีความทันสมัย เขากับยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งในการ

จัดทําการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร ในรอบระยะเวลา 5 ป คือ พ.ศ.2560 - 

2562 นั้น พบวาไดมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตรไปมาก ทั้งการปดหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร 

การเปดหลักสูตรใหม ซึ่งทางสาขาวิชาที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรนั้นเล็งเห็นถึงการปรับปรุงหลักสูตรใหมีการ

พัฒนาไปในทิศทางตามความตองการตลาดของประเทศไทย ซึ ่งในการปร ับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะ

เกษตรศาสตรนั้น ไดมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 4 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 11 หลักสูตร และ

ระดับปริญญาเอก จํานวน 9 หลักสูตร รวมทั ้งสิ ้น 24 หลักสูตร ซึ ่งทําการเปดสอนในคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูเขียนคูมือปฏิบัติงานเลมนี้จึงไดรวบรวม และเรียบเรียง โดยระบุขั้นตอน 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน เพื่อใหถูกตองตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจน

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนางานทางดานหลักสูตร เพื ่อประโยชนตอผูปฏิบัติงาน

ทางดานหลักสูตร ทั ้งคณาจารย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และเจาหนาที ่ที ่ปฏิบัติงานดานนี้ ของคณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และผูเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เรียนรูซึ่งกันและกันและ

สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันไดในขณะผูรับผิดชอบไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติงานได รวมถึงเปนคูมือในการ

ติดตามงานของผูบริหารอีกดวย 
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1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 เพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานดานการจัดทําหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1.2.2 เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานทางดานหลักสูตร และเปนคูมือสําหรับผูที่สามารถปฏิบัติงาน

 ทดแทนกันไดในขณะผูรบัผิดชอบไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติงานได  

1.2.3 เพื่อเปนการปฏิบัติงานเปนขั้นตอน ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงสามารถทํางานทางดาน

 หลักสูตรอยางเปนขั้นตอน สามารถตรวจสอบการทํางานวาถึงกระบวนการใดแลว ถือเปนแนวปฏิบัติใน

 การทํางานเดียวกัน 

1.2.4 เพื่อใชเปนแนวทางในการประยุกต ปรับเปลี่ยน และปรับปรุงกระบวนการทํางานทางดานหลักสูตร 

 เพื่อใหพัฒนางานทางดานน้ีใหดียิ่งขึ้น 

1.2.5 เพื ่อใชเปนประโยชนตอผูที ่สนใจ หรือเกี่ยวของทางดานงานการจัดทําหลักสูตร ทั้ง คณาจารย 

 เจาหนาที ่ที ่ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตร สามารถนําไปปรับใช แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนา

 หลักสูตรของตนเองตอไป 

 1.2.6 เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองนโยบายของ

 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1.3 ขอบเขตการใชคูมือ 

 การใชคูมือการจัดทําหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื ่อมุงเนนการเขาใจถึง

กระบวนการจัดทําหลักสูตรใหมีความถูกตอง รวดเร็ว และเปนตามระยะเวลาที่กําหนดในการจัดทําหลักสูตร 

พรอมทั ้งใหมีความถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเพื่อใหคณาจารย เจาหนาที ่ที่

ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําหลักสูตรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

และถือปฏิบัติในการทํางานเหมือนกัน พรอมทั้งสามารถนําไปปรับใชและเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา

หลักสูตร และเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานทางดานหลักสูตร พรอมทั้งเปนคูมือสําหรับผูที ่สามารถ

ปฏิบัติงานทดแทนกันไดในขณะผูรับผิดชอบไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติงานได โดยสามารถนําคูมือดังกลาวมาถือ

ปฏิบัติในการทํางานทางดานหลักสูตรได 

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  1.4.1 เพื่อใหเปนประโยชนตอ คณาจารยและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตร ปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอน และเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด พรอมทั้งเปนการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และสามารถ

นําไปปรับใชในกระบวนการดําเนินการจัดทําหลักสูตรของตนเอง 
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  1.4.2 เพื่อเปนคูมือสําหรับผูที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันไดในขณะผูรับผิดชอบไมอยูหรือไมสามารถ

ปฏิบัติงานได หรือผูที่เริ ่มปฏิบัติงานทางดานงานหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

  1.4.3 เพื ่อเปนแนวทาง การปฏิบัติงานของผู เขียนในอนาคตและ เพื่อเปนการปฏิบัติงานและในการ

ปรับปรุง พัฒนางานทางดานหลกัสูตรใหดียิ่งข้ึน 
 

1.5 คํานิยามศัพท 

  ผูเขียนขออธิบายความหมาย และคาํยอตาง ๆ ที่เขียนไวในคูมือเลมนี้ เพื่อเปนการเขาใจที่ตรงกันระหวาง

ผูเขียน และ ผูอาน ดังน้ี 

  สกอ.   หมายถึง  สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

  มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  เกณฑมาตรฐาน  หมายถึง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  

       - เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

       - เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

  คณะ   หมายถึง  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร      หมายถึง สาขาวิชาหรือคณะที่รับผิดชอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร 

ในกรณีท ี ่ เป นหลักส ูตรสาขาว ิชาร วมระหว างคณะให

คณะกรรมการรางหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม                หมายถึง หลักสูตรที่เปดสอนใหม และเปนหลักสูตรที่ไดรับการบรรจุไว

ในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ส.ก.อ. 

ใหความเห็นชอบแลว 

หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที ่ไดร ับอนุมัติใหดําเนินการแลวแตประสงคจะ

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระหรือรายละเอียดตาง ๆ 

ใหเหมาะสมแบงเปนหลักสูตรปรับปรุงมาก และหลักสูตร

ปรับปรุงเล็กนอย 

เอกสารรายละเอียดหลักสูตร  หมายถึง เอกสารหลักสูตรที่แสดงหัวขอและเนื ้อหารายละเอียดของ

หลักสูตรตามที่ สกอ. กําหนด 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เสนอแตงต้ังโดยมหาวทิยาลัยขอนแกน 

เพื่อพิจารณาหลักสูตร 

เจาหนาที ่ หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร   

CHECO หมายถึง ระบบการบันทึกขอมูลหลักสูตรเพื่อเสนอ สกอ.พิจารณา 
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บทที่ 2  

โครงสรางและหนาที่รับผิดชอบ  (รอขอมลูพี่ฝาย) 

2.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร  

 วิสัยทัศน : เปนคณะวชิาที่เปนเลิศดานการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และเปนขุมปญญาของอีสานและ 

สังคม 

  พันธกิจ : การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : 1. Smart Education 2. Quality Research 3. Value Creation  

 4. High Performance Education 

   

2.2 โครงสรางขององคกร    

 คณะเกษตรศาสตร มีโครงสรางขององคกรโดย แบงเปนสวนหลักๆ คือ กองบริหารงานคณะฯ หนวยงานที่

จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ หรือตามยุทธศาสตรหรือการพึ่งตนเอง และ การบริหารวิชาการ ซึ่งหนวยงานพัฒนา

หลักสูตรอยูภายใต กองบริหารงานคณะฯ ในหนวยงานบริการการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สํานักงานการอุดมศึกษากําหนด 
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การแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในคณะเกษตรศาสตร ไดแบงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 

556/2561 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และไดแบงโครงสรางอัตรากําลัง โครงสรางภาระงาน และภาระงานที่

รับผิดชอบ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร 

 

กองบริหารงานคณะ 

 

หนวยงานที่จัดตั้งข้ึนตาม

ภารกิจเฉพาะ หรือตาม

ยุทธศาสตรหรือการพึ่งตนเอง 

การบริหารวิชาการ 

(ไมมีสถานะเปนหนวยงานหรือ

หนวยงานยอย) 

งานการเงินและบัญชี 

งานพัสดุและโครงสรางพ้ืนฐาน 

งานบริหารและส่ือสารองคกร 

งานบริการการศึกษา 

งานแผนยุทธศาสตรและ

ประกันคุณภาพ 

งานบริการวชิาการ วิจัย           

และวิเทศสัมพันธ 

หมวดการเกษตร 

ศนูยศกึษาคนควาวิจัยและ

หองปฏิบัติการการกลาง 

 

องคกรในกํากับคณะ

เกษตรศาสตร 

 
อุทยานการเรยีนรูทางการเกษตร 

สถานีทดลองและฝกอบรม

เกษตรกรรม 

ศูนยรับรองมาตรฐานสินคา 

 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 

สาขาวิชาพืชไร 

สาขาวิชาพืชสวน 

สาขาวิชาปฐพีศาสตรและ

สิ่งแวดลอม 

 
สาขาวชิากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา 

สาขาวิชาประมง 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร 

สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร

และเกษตรเชิงระบบ 
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ภาพที่ 1 การแบงหนวยงานและหนวยงานยอยในคณะเกษตรศาสตร 
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2.3 โครงสรางภาระงานและวัดระดับรวมขององคกร  

 

ภาพท่ี 2 โครงสรางภาระงานและวัดระดับรวมขององคกร 

หมายเหต ุ: * หมายถึง ตําแหนงขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้น 

 ตัวเลขใน  หมายถึง จาํนวนอตัรารวมในงาน 

 ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จํานวนอตัรารวมที่ครอง

งานบริหารและส่ือสารองคกร     งานการเงินและบัญช ี   

คณะเกษตรศาสตร 

กองบรหิารงานคณะ   

งานบริการการศึกษา

การศึกษา   
23 11 11 

157

1. ผูบริหาร(1) 

 2. นักจัดการงานทั่วไป ชาํนาญการพิเศษ(2) 

 3. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ(5 

 4. นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ(1) 

 5. พนักงานปฏิบตัิงานทั่วไป ชํานาญงาน(1) 

 6. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ปฏบิัติงาน(2) 

 7. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (ส4) (1) 

 8. พนักงานบริการ ชํานาญงาน 2 

 9. พนักงานบริการ (ส2)(2) 

 10. พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน(1) 

 11. คนงาน(3) 

 12. แมบาน(1) 

งานแผนยุทธศาสตรและประกัน

คุณภาพ 
10 

 1. นักวิชาการแผนและสารสนเทศ  

    ปฏบิัติการ (2 ) 

 2. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ (1) 

 3. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชํานาญงาน (1) 

 4. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (ส4) (1) 

 5. นักจัดการงานทั่วไป (ลจ.มข) 

    ปฏบิัติการ (2) 

 6. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (ลจ.มข.) (1) 

 7. แมบาน (2) 

งานพัสดุและโครงสราง 16 

 1. นักวิชาการพัสดุ ชาํนาญการพิเศษ(1) 

 2. นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ(1) 

 3. พนักงานชางเทคนิค ชํานาญงาน(1) 

 4. พนักงานชางเทคนิค ปฏิบัติงาน(2) 

 5. ชางฝมอืทั่วไป (ช3) (1) 

 6. พนักงานปฏิบตัิงานทั่วไป ชํานาญงาน (2) 

 7. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ปฏบิัติงาน (1) 

 8. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชํานาญงาน (2) 

 9. แมบาน (1) 

 10. คนงาน (3) 

 11. พนักงานบริการ ชํานาญงาน (1) 

งานบริการวิชาการ วิจัย และวิเทศ

 1. นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ (1) 

 2. นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ (3) 

 3. นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ (12) 

 4. นักวิชาการเกษตร ลจ ปฏิบัติงาน (1) 

 5. นักวิชาการวิทยาศาสตร เชี่ยวชาญ (1) 

 6. นักวิชาการวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ (4) 

 7. นักวิชาการวิทยาศาสตร ปฏิบัติการ (5)   

 8. นักวิชาการวิทยาศาสตร ลจ ปฏิบัติงาน (1) 

 10. เจาหนาที่การเกษตร ปฏิบตังิาน (1) 

 11. ชางฝมือทั่วไป (ช3) (2) 

 12. ชางฝมือทั่วไป (ช2) (3) 

 13. ชางไม (ช3) (1) 

 14. ชางไม (ช2) (1) 

 15. ชางระบบน้ํา (ช2) (1)   

 16. ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ชํานาญงาน (1) 

 17. พนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน (13) 

 18. พนักงานการเกษตร (ส3) (5) 

 19. พนักงานการเกษตร ชํานาญงาน (2) 

 20. พนักงานบริการ ชํานาญงาน (1) 

 21. พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน (1) 

 22. พนักงานขับรถงานเกษตรและกอสราง (ช1) (2) 

 23. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (ส4) (1) 

 24. พนักงานวิทยาศาสตร ชํานาญงาน (1) 

 25. พนักงานวิทยาศาสตร (ส2)(6) 

 26. พนักงานวิทยาศาสตร ปฏิบัติงาน (2) 

 27. พนักงานวิทยาศาสตร ชํานาญงาน (2) 

 28. พนักงานวิทยาศาสตร (ส3) (1) 

86 

  1. นกัวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ(1) 
 2. นักวิชาการเงินและบัญช ีปฏิบัตกิาร(1) 
 3. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชํานาญงาน (1) 
 4. พนักงานการเงินและบัญช ี(ส4) (1) 
 5. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ชํานาญงาน(1) 
 6. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (ส2) (1) 
 7. พนักงานปฏิบัติงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน(3) 
 8. นกัจัดการงานทั่วไป(2) 

 1. นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ(1) 

 2. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ(4)* 

 3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏบิัติการ(1) 

 4. นักวิเทศสัมพันธ ปฏบิัติการ(1) 

 5. นักวิชาการศึกษา (ลจ.มข.)(3) 

 6. ชางฝมอืทั่วไป (ช3) 1 
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2.4 ภาระงานหนาที่รับผิดชอบหลัก 

  2.4.1 งานหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  2.4.2 งานรับเขานักศึกษาระดับปริญญาตรี  

  2.4.3 งานทะเบียนประวัตินักศกึษา  

  2.4.4 งานทะเบียนเรียนวิชาเรียนนักศึกษา  

  2.4.5 งานประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตร ีและบัณฑิตศึกษา 

  2.4.6 งานสําเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตร ี 

  2.4.7 การใหบริการใหคําแนะนํา และคาํปรึกษาดานการเรียนการสอน เชน การลงทะเบียนเรียนตาม 

        หลักสูตร กับนักศึกษาและคณาจารยในคณะเกษตรศาสตร  

  2.4.8 งานธรุการ 

  2.4.9 โครงการพัฒนาฝายวิชาการตามยุทธศาสตรของคณะเกษตรศาสตร 

 โดยในคูมือเลมน้ี ผูเขียนจะกลาวถึงการจัดทําหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร ซึ่งจะกลาวไวใน บทที่ 4 
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บทที่ 3  

เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

  ในการจัดทําคูมือเลมนี้ ผูเขียนไดรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรคณะ

เกษตรศาสตร ดังนี ้

 3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2558 

  3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2558 

  3.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

  3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2083/2559) เร่ือง การใชระบบรหัสวิชา 

  3.5 ระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2558 

  3.6 ระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562 

  3.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2559 

  3.8 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

  3.9 หลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทําหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  3.10 แบบสรุปสาระสําคัญของหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลัย ระดับปริญญาตรี (Synopsis) 

  3.11 แบบสรุปสาระสําคัญของหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลัย ระดับปริญญาโท (Synopsis) 

  3.12 แบบสรุปสาระสําคัญของหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลัย ระดับปริญญาเอก (Synopsis) 
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บทที่ 4  

ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร 

 ในการจัดทําหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร มีขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรดังน้ี 

  4.1 จัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตร 

   1) ประกาศตาง ๆท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงหลักสูตร/เกณฑมาตรฐานหลักสูตรตาง ๆ 

   2) เอกสารประกอบการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

   3) ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร (แผนการดําเนินงาน/ระยะเวลาการจัดทําหลักสูตร) 

   4) ปฏิทินการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร/ข้ันตอนการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 4.2 จัดเตรียมขอมูลอาจารยที ่จะเปนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุก

หลักสูตร กอนมีการเชิญประชุมอาจารยทั้งคณะเกษตรศาสตรเพื่อรับทราบการดําเนินการจัดทําหลักสูตรปรับปรุง/

พัฒนาหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามระยะเวลาที่ สกอ. กําหนดใหดําเนินการปรับปรุงหลักสตูร ทุกรอบ 5 ป 

 

 4.3 จัดการประชุมคณาจารยคณะเกษตรศาสตร เพื่อระดมความคิดเห็นทิศทางในการปรับปรุงหลักสูตร

ทุกหลักสูตร เพื่อชี้แจง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ แบบฟอรม รูปแบบการจัดทําหลักสูตร ระยะเวลาในการจัดทํา

หลักสูตร พรอมทั้งแจงคุณสมบัติอาจารยที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรใหคณาจารยทุก

ทานรับทราบ โดยใชระยะเวลาในประชุมและระดมความคิดเห็น 1 วัน 

 

 4.4 จัดประชุมระดมความคิดเห็น ผูใชบัณฑิต บัณฑิต ศิษยเกา ศิษยปจจุบันในการระดมความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะในการเสนอแนะ การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร เพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของตลาดแรงงาน และเพื่อนําความคิดเห็นมาปรับใชในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร ระยะเวลาในการจัด

ระดมความคดิเห็น 1 วัน 

 

 4.5 ใหสาขาวิชาดําเนินการเสนอชื ่อคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร เพื ่อเสนอแตงตั ้งเปน

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรของหลักสูตรน้ัน ๆ โดยในการนําเสนอจะประกอบไปดวย 

  1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  2) อาจารยประจําหลักสตูร 

  3) ผู ทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวนไมนอยกวา 3 คน  ซึ ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิทางดาน

วิชาการ และผูทรงคุณวฒุทิี่ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจสวนตัว ที่พิจารณาแลวมีความเหมาะสมที่สอดคลองกับ

หลักสูตร เพื่อพิจารณาหลักสูตรรวมกันกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร โดยการนําเสนอ
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รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร จะตองดําเนินการเสนอรายชื่อไปยังงานหลักสูตรของทาง

มหาวิทยาลยัขอนแกนเพื่อใหออกเปนคําส่ังมหาวทิยาลัย ซึ่งกระบวนการเสนอช่ือ ใชเวลาประมาณ 7 วัน 

 

 4.6 การจัดทําหลักสูตร หากเปนหลักสูตรที่มีรายวิชาตางคณะหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ใหดําเนินการ

จัดทําบันทึกขอความจากตนสังกัดของรายวิชานั้น ๆ เพื่อแจงตนสังกัดในการขออนุญาตการใชรายวิชา และพรอม

ทั้งขอรายละเอียดของรายวิชานั ้น ๆ คือ รหัสวิชา ชื่อภาษาไทย ชื ่อภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต คําอธิบาย

รายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ Mapping (ผลลัพธการเรียนรู) ที่ถูกตองเพื่อนํามาใชในหลกัสูตร 

 

 4.7 การกําหนดรหัสวิชา โดยฝายวิชาการเชิญประชุม หัวหนาสาขาวิชาทุกสาขาวิชา เพื่อจัดทํารหัสวิชา 

โดยเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร ไดดําเนินการจัดทํารูปแบบรหัสวิชาเพื่อเสนอในที่

ประชุม โดยใหสอดคลองกับ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2083/2559) เรื่อง การใชระบบรหัสวิชา 

หลังจากที่มีมติจากที่ประชุมเรียบรอยแลว ไดดําเนินการทําบันทึกขอความแจงไปยังสาขาวิชาใหใชรหัสวิชาตาม

ประกาศ เพื่อใหเปนถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน อยางถูกตองในการจัดทําหลักสูตร 

 

 4.8 การจัดทําเลมหลักสูตร (มคอ.2) โดยใชแบบฟอรมของ สกอ. สาขาวิชาที ่รับผิดชอบหลักสูตร 

ดําเนินการจัดทํารูปเลมเรียบรอยแลวใหดําเนินการ เชิญประชุมในคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/พัฒนา

หลักสูตร เพื่อพิจารณาหลักสูตร โดยกระบวนการนี้ให สาขาวิชาเปนผูดําเนินการจัดประชุม ซึ่งเมื่อมีการประชุม 

และมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดนี้ แลวมีมติเห็นชอบใหแกไขหรือปรับปรุง ใหผูดําเนินการจัดทําหลักสูตร

ดําเนินการแกไขใหเรียบรอย กอนนําเสนอคณะกรรมการวชิาการประจําคณะเกษตรศาสตรตอไป 

 

 4.9 อาจารยประจําวิชาที่มีรายวิชาเปดสอนในหลักสูตร ใหดําเนินการจัดทํา เอกสารรายละเอียดยอง

รายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ควบคูไปกับการจัดทํารายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) 

 

 4.10 ดําเนินการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) โดยใชแบบฟอรมของ สกอ. โดยการจัดทําเลม

หลักสูตรนั้น จะตองมีมติ ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่แตงตั้งในคณะกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตร นํามาเสนอตอคณะกรรมการวิชาการประจําคณะเกษตรศาสตร โดยกระบวนการดําเนินการในขั้นตอนนี้ 

ผูรับผิดชอบในการนําเสนอคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ คือ เจาหนาที่ที่ดําเนินการทางดานหลักสูตรคณะ

เกษตรศาสตร ซ่ึงสาขาที่เสนอหลักสตูรมาเพื่อพิจารณาน้ันจะตองดําเนินการจัดทํารูปเลม (มคอ.2) จํานวน 17 เลม 

หรือตามจํานวนคณะกรรมการชุดน้ี พรอมท้ัง ขอเสนอแนะจากผูทรงคณุวฒุิ ซึ่งเจาหนาที่จะดําเนินการเชิญประชุม
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คณะกรรมการวิชาการประจําคณะเกษตรศาสตร ซึ่งจะในการเชิญประชุมนั้นจะดําเนินการการประชุมทุกเดือน 

เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพิจารณาหลักสูตรใหทันตอระยะเวลาการเปดใชหลักสูตร และในการนําเสนอ

หลักสูตรจะตองมีอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชานั้น ๆ จะตองเขารวมเสนอหลักสูตรในที่ประชุม

คณะกรรมการชุดนี้ดวย ระยะเวลาในการพิจารณาหลักสูตรใชระยะเวลา 1 วัน และหลังจากมติคณะกรรมการ

วิชาการประจําคณะเกษตรศาสตรแจงไปยังหลักสูตร เพื่อใหดําเนินการแกไขและเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการ

ประจําคณะเกษตรศาสตรโดยใชระยะเวลาในการแกไขหลักสตูร จํานวน 14 วัน 

 

 4.11 เมื่อสาขาวิชาดําเนินการแกไขหลักสูตรตามมติกรรมการวิชาการประจําคณะเกษตรศาสตรแลว ให

ดําเนินการจัดสงหลักสูตรที่แกไขแลว มายังผูปฏิบัติงานทางดานหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร เพื่อเจาหนาที่จักได

ดําเนินการเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาหลักสูตร โดยการนําเสนอหลักสูตรตอ

คณะกรรมการประจําคณะนั้น ผูปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร จะดําเนินการจัดทําบันทึก

ขอความเพื่อเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาหลักสูตร โดยสาขาวิชาที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรจะตอง

ดําเนินการจัดทําหลักสูตรจํานวน 12 เลม พรอมทั้งขอเสนอแนะจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ เพื่อให

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ซึ่งในรอบการเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะจะประชุมกันทุกวัน

พฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน หากไมมีความจําเปนในการเรงดวนตามระยะเวลาในการจัดทําหลักสูตร ฝายวิชาการคณะ

เกษตรศาสตร จะไมนําเสนอหลักสูตรดวยวิธีการเวียน จะนําเขาในที ่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

เกษตรศาสตรเทานั้น เมื่อมีมติจากคณะกรรมการประจําคณะ มีขอเสนอแนะ หรือใหปรับปรุงในเลมหลักสูตร 

ผูปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรคณะ จะดําเนินการแจงมติไปยังสาขาวิชาที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรรับทราบ และ

ดําเนินการแกไขตามมติใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน เพื่อจะไดเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัยพิจารณา

หลักสูตรตอไป 

 

 4.12 สาขาวิชาดําเนินการแกไขหลักสูตรตามมติคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลวใหจัดสงเลม

หลักสูตรมายังฝายวิชาการของคณะ เพื่อผูปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรคณะเกษตรศาสตรจะดําเนินการจัดสงเลม

หลักสูตรไปยังคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยตองดําเนินการจัดสงเอกสารดังน้ี 

  1) เอกสารรายละเอียดของหลักสตูร (มคอ.2)     จํานวน  2 เลม 

  2) แบบสรปุความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนา  จํานวน  2 ชุด 

   หรือปรับปรุงหลักสูตร        

โดยผู ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรจะตองดําเนินการจัดทําบันทึกขอความเพื ่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร มหาวิทยาลัยตอไป โดยกระบวนการพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมเดือนละ 2 

ครั้ง ซึ่งการพิจารณาหลักสูตรใชระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 45 วัน เมื่อมีมติจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
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หลักสูตรมหาวิทยาลยัขอนแกนใหดําเนินการแกไข เจาหนาที่ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรดําเนินการจัดสงมติไปยัง

สาขาวิชาที ่ดําเนินการจัดทําหลักสูตร ใหมีการแกไขภายใน 14 วัน เพื ่อนําเสนอกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลยัขอนแกนตอไป 

 

 4.13 สาขาวิชาที่ดําเนินการแกไขหลักสูตรเรียบรอยแลวดําเนินการจัดสงเอกสารหลักสูตรมายัง ฝาย

วิชาการ ผูปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรของคณะ เพื ่อดําเนินการจัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังงานหลักสูตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื ่อเสนอตอไปยังกรรมการเสนอตอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งสาขาวิชา

จะตองดําเนินการจัดสงเอกสารเพื่อนําเสนอดังนี ้

  1) เอกสารรายละเอียดของหลักสตูร (มคอ.2)  จํานวน 2 เลม 

  2) แบบสรปุสาระสําคัญหลักสูตร (Synopsis)  จํานวน  6 ชุด 

  3) แบบสรปุสาระสําคัญหลักสูตรเสนอสภาวิชาการ  จํานวน  6 ชุด 

 

พรอมน้ีเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาในการพิจารณาหลักสูตรนั้นจะใชระยะเวลาใน

การพิจารณาประมาณ 30 วัน เมื ่อกรรมการสภาวิชาการพิจารณาหลักสูตรเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจะ

ดําเนินการสงผลการพิจารณาหลักสูตรมายังคณะเกษตรศาสตร แลวเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานหลักสูตรคณะจะ

ดําเนินการจัดสงผลการพิจารณาหลักสูตรไปยังสาขาวิชาที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตร โดยการแกไขใหดําเนินการ

แกไขภายใน 14 วัน หลังจากที่ไดรับแจงผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ใหแกไขหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภา

มหาวิทยาลยัขอนแกนพิจารณาอนมัุติหลกัสูตรตอไป 

 

 4.14  สาขาวิชาที่ดําเนินการแกไขหลักสูตรเรียบรอยแลวดําเนินการจัดสงเอกสารหลักสูตรมายัง ฝาย

วิชาการ ผูปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรของคณะ เพื ่อดําเนินการจัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังงานหลักสูตร

มหาวิทยาลยัขอนแกน เพื่อเสนอตอไปยังสภามหาวิทยาลัยขอนแกน พิจารณาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งสาขาวิชาจะตอง

ดําเนินการจัดสงเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหลกัสูตรดงัน้ี 

  1) เอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)   จํานวน 2 เลม 

  2) แบบสรุปสาระสําคัญหลักสูตร (Synopsis)  จํานวน  6 ชุด  

 

รอบในการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตร จะตองเสนอตามรอบประชุมของสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง สภา

มหาวิทยาจะดําเนินการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ตามปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อหลักสูตรไดอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัยเรียบรอย เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรจะดําเนินการจัดสงมติการอนุมัติหลักสูตรจาก

สภามหาว ิทยาล ัยไปย ั งสาขาว ิชา  เพ ื ่อ ให สาขาว ิชาด ําเน ินการบ ันท ึกข อม ูลหล ักส ูตรในเว ็บไซด  
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http://www.mua.go.th/index2.html แลวบันทึกในระบบ CHECO ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดม  

ศึกษา (สกอ.) เพื่อเสนอหลักสูตรตอ สกอ. พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตอไป เมื่อหลักสูตรมีมติจากสภา

มหาวิทยาลยัขอนแกน อนุมัติเรียบรอยแลว หลักสูตรสามารถเปดรับนักศกึษาในปการศึกษานั้นได 

 

4.15 การบันทึกขอมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น ฝาย

วิชาการจะดําเนินการขอ รหัสผูใชงาน ใหกับแตละหลักสูตร โดยเจาหนาที่ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรคณะ

เกษตรศาสตรจะดําเนินการจัดทําบันทึกขอความเพื ่อขอรหัสผู ใชงานใหกับทุกหลักสูตรที ่เปดสอนในคณะ

เกษตรศาสตร เมื่อไดรหัสผานเรียบรอยแลวจะดําเนินการแจงไปยังสาขาวิชาเพื่อใหดําเนินการบันทึกขอมูลใน

ระบบ CHECO ของ สกอ. ในเว็บไซด http://www.mua.go.th/index2.html เพื่อให สกอ. พิจารณาหลักสูตร 

ซึ่งเมื่อมีการบันทึกขอมูลในระบบแลว เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรจะเปนผูดําเนินการตรวจสอบการ

บันทึกขอมูลหลักสูตรของสาขาวิชาวาครบถวน ถูกตองหรือไม เมื่อตรวจสอบแลวพบวาถูกตองจึงดําเนินการกดสง

ขอมูลไปยังงานหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการตรวจสอบในขั้นตอนตอไป หากมีการแกไขในขณะที่

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานงานดานหลักสูตรคณะตรวจสอบ จะดําเนินการแจงไปยังสาขาวิชาที่บันทึกขอมูลหลักสูตรให

แกไข กอนสงมหาวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการบันทึกขอมูลหลักสูตรในระบบ CHECO นั้นจะตองดําเนินการใหแลว

เสร็จภายใน 14 วัน เพื่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสามารถพิจารณาหลักสูตรไดรวดเร็วขึ้น ซึ่ง

สาขาวิชาจะตองดําเนินการจัดสงเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรดงัน้ี 

  1) เอกสารรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ + แผนซีดี file word จํานวน  2  เลม 

  2) สําเนามติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย               จํานวน  1  ชุด 

 

 4.16 หากระหวางระยะเวลาการใชหลักสูตร (5 ป) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีเหตุจําเปนที่จะตอง

เปลี ่ยนแปลง เชน เกษียณอายุราชการ ยายสถานที่ปฏิบัติงาน ลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต หลักสูตร

จําเปนตองทําการเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร โดยสาขาวิชาที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตร ติดตอ

ประสานงานกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร เพื่อตรวจสอบขอมูลอาจารยในคณะ 

โดยพิจารณาจากจํานวนอาจารยที่ยังไมเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรใดมากอน พรอมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติการเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหครบถวน กอนแจงสาขาวิชาวาอาจารยดังกลาวสามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรไดหรือไม หรือหากจํานวนอาจารยภายในคณะมีไมเพียงพอตอการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร จําเปนตองจางผูที่เกษียณอายุราชการใหดํารงตําแหนงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ ใหสาขาวิชา

ดําเนินการดังน้ี 

  1. งานแผนคณะดําเนินการสาํรวจการจาง/ตอสัญญาจางผูที่เกษียณอายุราชการเพื่อเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ แลวนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอนุมัต ิ



13 

 

  2. เมื ่อมติอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะใหจางแลวนั้น งานกองการเจาหนาที ่คณะ 

ดําเนินการจัดทําสัญญาจาง ในปงบประมาณน้ัน ๆ ไปยงัมหาวิทยาลัยเพื่อออกคาํสั่งสัญญาจางเปนรายบุคคล 

  3. เมื ่อไดรับสัญญาจางเรียบรอยแลว ผู ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรแจงไปยังสาขาวิชาให

ดําเนินการเสนอชื่อและประวัติพรอมท้ัง ผลงานตพีิมพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด 

 เมื่อไดรายชื่ออาจารยที่ขอเปลี่ยนแปลงเรียบรอยแลว ในกรณีที ่เปนอาจารยที ่ตอสัญญาจาง หรือที่มี

จํานวนอาจารยเพียงพอสามารถเปลี่ยนแปลงได เมื่อสาขาวิชาที่ดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงสงรายชื่อ พรอมทั้ง

ประวัติ ผลงานตีพิมพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานกําหนด และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรคณะ ได

ดําเนินการตรวจสอบเรียบรอยและเปนไปตามเกณฑ สกอ. เรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอชื่ออาจารยเพื่อขอ

เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติ เมื่อมติที่

ประชุมพิจารณาเห็นชอบอนุมัติเรียบรอยแลว ฝายวิชาการคณะดําเนินการเสนอรายชื ่อเพื่อขอเปลี่ยนแปลง

อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื ่อขออนุมัติการเปลี ่ยนแปลง โดยผานงานหลักสูตร

มหาวิทยาลยัขอนแกน เมื่อมติจากสภาอนุมัติเรียบรอยแลว เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรคณะ แจงไปยัง

สาขาวิชาที่จัดทําหลักสตูรทราบ 

 และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรคณะจะตองดําเนินการตรวจสอบ เรื่องอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื ่อใหอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีอัตราการคงอยูตลอดการใช

หลักสูตร เนื่องจากอาจมีผลกระทบตอการประเมินหลักสตูร (SAR) 

 การปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร ดังภาพที่ 2 และขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร ดังรูปภาพที่ 3 

สําหรับการเสนออนุมัติหลักสูตร ดังรูปภาพที่ 4 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร 
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร 
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) 
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 4.17 กรณีเพิ่มเติมอาจารยใหม เพื่อเปนอาจารยประจําหลักสูตร โดยสาขาวิชาดําเนินการเสนอชื่อ

อาจารยใหม เพื่อเปนอาจารยประจําหลักสูตร โดยเสนอมายังฝายวิชาการคณะ จากนั้นเจาหนาที่ที ่ปฏิบัติงาน

หลักสูตรคณะจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติในการเปนอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ สกอ. 

กําหนด พรอมทั ้งแนบประวัติ ผลงานตีพิมพ ที ่ไมใชสวนหนึ ่งในการใชตีพิมพเพื ่อสําเร็จการศึกษา เพื ่อใช

ประกอบการพิจารณาเสนอ คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร และเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน โดย

ผานงานหลักสูตรมหาวิทยาลยัเพื่ออนุมัติใหอาจารยใหมเปนอาจารยประจําหลักสตูรได 

 

 4.18 ในการใชหลักสูตรอยูนั้น หากตรวจสอบพบวา ตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือตองแกไข เชน เงื่อนไข

รายวิชา หรือเพิ่มเติมรายวิชาใหม ที่ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ไมกระทบหนวยกิต สามารถดําเนินการแกไข

หรือเปลี่ยนแปลงได โดยการนําเสนอการแกไขหลักสูตรใหดําเนินการการจัดทําการแกไขจากสาขาวิชาดําเนินการ

เสนอ มายังฝายวชิาการเพื่อนําเสนอคณะกรรมการวิชาการประจําคณะเกษตรศาสตร และเสนอตอคณะกรรมการ

ประจําคณะเกษตรศาสตร เพื่อจักเสนอไปยังงานหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกนรับทราบและอนุมัติใหดําเนินการ

เปล่ียนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมรายวิชาตอไป 

 

-  เหตุผลที่จะใชในการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะกระทําตอเมื่อ เกษียณอายุราชการ ลาออก

จากราชการ ลาศกึษาตอ เสียชีวิต  

-  สวนการเพิ่มเติมอาจารยประจําหลักสูตร เชน เห็นสมควรวาอาจารยเหมาะสมในสาขาวิชานั้น ๆ อาจารยบรรจุ

เขาทํางานหลังจากหลักสตูรอนุมัติโดยสภาแลว 

 การขอเสนอเปล่ียนแปลงอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ดังภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการขอเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มเติมอาจารยประจําหลักสูตร 

คณะเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 



19 

 

 

สําหรบัการบันทึกขอมูลหลักสูตรเพื่อรับทราบจาก สํานกัคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังภาพที่ 7 

 

ขั้นตอนการบันทึกขอมูลหลักสูตร ในระบบ http://www.mua.go.th/index2.html (CHECO) 

        ของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. 

 

1. คลิกเลือก CHECO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลือกเพอืเขา้ระบบ 
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2. เขาสูระบบเพื่อบันทึกขอมูลหลักสูตร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กรอกขอ้มูลเพอืเขา้สู่

ระบบ 
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3. บันทึกขอมูลตามที่คณะเกษตรศาสตรไดเตรียมไวใหแตละหลักสูตร ทั้ง User Name และ Password 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใสขอมูลในทุกชอง 
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4. เม่ือเขสูระบบเรียบรอยแลวใหคลิกเลือก เพ่ิมเติมหลักสูตร เมื่อเพ่ิงเริ่มบันทึกขอมูลในระบบ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลือก เพื่อเพิ่ม

หลักสูตรในระบบ 
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5. เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลวจะพบหลักสูตรที่ปรากฎ ใหคลิกเลือกหลักสูตรและบันทึกขอมูลหลักสูตร 
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6. บันทึกขอมูลหลักสูตรใน ขอมูลสวน 1  2  และ 3 ใหครบทั้ง 3 สวน และตรวจสอบความเรียบรอยกอน  

บันทึกขอมูลสง สกอ. 

 

 
 

 

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการบนัทึกขอมูลหลักสูตร ในระบบ http://www.mua.go.th/index2.html (CHECO) 

ของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. 
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บทที่ 5  

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหา 

 

5.1 ปญหาอุปสรรค 

 5.1.1 การเขาใจในการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด พบวาทั ้งอาจารย และ

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทางดานหลักสูตร มีประสบการณไมเพียงพอสําหรับการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และพบวาประสบการณในการจัดทําหลักสูตรบางคน ไมเคยมีประสบการณในการจัดทําหลักสูตรมากอน จึงทําให

กระบวนการจัดทําหลักสูตรเกิดความลาชาบางในบางขั้นตอน  

 5.1.2 พบวาหลักสูตรท่ีปรับปรุงน้ันเปนหลักสูตรที่ไมไดดําเนินการปรับปรุงมาในระยะเวลานานพอสมควร 

เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร และมีกําหนดการจัดทําที่มีระยะเวลาที่กําหนดชัดเจนทําใหในบางขั ้นตอนอาจเกิด

ความลาชา เน่ืองจากตองศึกษาขอมูลควบคูไปพรอมกับการจัดทําหลักสูตร  

 5.1.3 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในบางขอผูนํามาปฏิบัติอาจไมมีความชัดเจนในการตีความหมาย ทําใหบาง

เรื่องอาจมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนกันระหวางผูปฏิบัติงานทางดานหลักสูตร 

 5.1.4 ในกระบวนการจัดทําหลักสูตรไมมีความชัดเจนในบางเรื่อง เชน การบันทึกขอมูลของหลักสูตร ใน

เว็บไซดตาง ๆ 

 5.1.5 ผูจัดทําหลักสูตรยังขาดประสบการณในการจัดทําหลักสูตรอยูมาก 

 

5.2 แนวทางแกไข 

 5.2.1 ผูท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรตองมีการช้ีแจงการจัดทําหลักสูตร ใหชัดเจน ทั้งกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศตาง ๆ ใหกับเจาหนาที่ และอาจารยที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตร รับทราบกอนที่จะมีการปรับปรุงหลักสูตร

ในรอบถัดไป อยางนอยใหมีการเตรียมการเกี่ยวกับขอมูลในการจัดทําหลักสูตร ประมาณ 1 ป กอนการปรับปรุง

หลักสูตร เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรเปนไปตามระยะเวลาที่ สกอ. กําหนด และไมเกิดความลาชาในทุกกระบวนการ

จัดทํา 

 5.2.2 จัดทําปฏิทินการจัดทําหลักสูตรใหชัดเจน พรอมทั้งแจงกระบวนการจัดทําหลักสูตรแตละขั้นตอนใน

การดําเนินการ วาตองดําเนินการอยางไรบาง ใชระยะเวลาในการดําเนินการนานเทาไหรในแตละขั้นตอน เพื่อเปน

การใหสาขาวิชาที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตรไดเตรียมตัว และจัดทําไดตามระยะเวลา เพื่อสามารถเปดใชหลักสูตร

ใหทันตามท่ีกําหนด 

 5.2.3 ผูดําเนินการจัดทําหลักสูตรจะตองศึกษาขอมูล กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศใหชัดเจนและเขาใจ 

หากมีขอสงสัยหรือติดขัดในการตีความ ใหสอบถามยังงานหลักสูตรมหาวิทยาลัย เมื่อนํามาใชในการปรับปรุง

หลักสูตรสามารถถายทอดใหผูจัดทําหลักสูตรไดอยางถูกตอง และถือปฏิบัติในทิศทิศเดียวกัน 
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 5.2.4 ในการจัดทําขอมูลผานระบบเว็บไซดตาง ๆ ที ่ทางมหาวิทยาลัย หรือ สกอ. กําหนดขึ ้น เมื่อมี

กําหนดการท่ีชัดเจนในการบันทึกขอมูลในระบบตาง ๆ ใหเจาหนาที่ดําเนินการแจงผูจัดทําหลักสูตรใหรวดเร็วและ

กําหนดระยะเวลาในการบันทึกขอมูลใหชัดเจน พรอมทั้งเจาหนาที ่ควรใหคําปรึกษาในการบันทึกขอมูล และ

ชวยเหลือหากสาขาวิชาสามารถดําเนินการบันทึกขอมูลไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหหลักสูตรสามารถ

ดําเนินการไปไดอยางไมติดขัดและไมเกิดความลาชา 

 5.2.5 กอนการปรับปรุงหลักสูตรในทุก ๆ รอบ ควรมีการจัดอบรมการจัดทําหลักสูตรใหกับผูดําเนินการ

จัดทําหลักสูตร ท้ัง อาจารย เจาหนาที่ ถึงข้ันตอน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศที่เกี่ยวของในการจัดทําหลักสูตร 

เพื่อใหผูจัดทําหลักสูตรมีความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร และสามารถจัดทําหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธผิล และจัดทําหลกัสูตรไดตามระยะเวลาที่ สกอ. กําหนด 
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1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2558 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2558 

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1892/2562 เรื่องการเสนอขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562 

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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ประวัติผูจัดทํา 

 1. ชื่อนางสาวปวีณา  จันทนพิมพ 

1.1  เกิดวันท่ี  26   เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ. 2529 

1.2  อายุ 34 ป 24 วัน 

1.3  การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสงูสุดตามลําดบั) 

 

วุฒิ ป พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

1.3.1 ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพืชไร 2551 มหาวทิยาลัยขอนแกน 

1.3.2 มธัยมศึกษาตอนปลาย  2547 ร.ร.กัลยาณวัตร 

1.3.3 มธัยมศึกษาตอนตน 2544 ร.ร.กัลยาณวัตร 

 

1.4  วิทยานิพนธหรือสารนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 

- 

2. ประวัติการปฏิบัตงิาน 

2.1 ปจจุบันดํารงตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  ระดับ ปฏิบัติการ ขั้น  34,020 บาท   ไดรับการแตงต้ัง

เมื่อวันที่   18 ตุลาคม  2553 ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 5615/2553 ลว 12 พฤศจิกายน 

2553 

2.2  ตําแหนงประจําอื่น ๆ (ระบุชื่อตําแหนงอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตําแหนงประจํา) 

 2.2.1 หัวหนาหนวยงานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ คณะเกษตรศาสตร ตามคําสั ่งคณะ 

เกษตรศาสตร ที่ 141/2558 ลว 6 มีนาคม 2558 

64 


