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แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับปริญญาตรี 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science Program in Agricultural Economics 

2.  ชื่อปริญญา  (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร)  
 ( ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Agricultural Economics) 

อักษรย่อปริญญา  (ภาษาไทย) วท.บ.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 
(ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Agricultural Economics) 

หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2554 
 เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกก .เมื่อ............. 
3.  สถานสภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม ่     ก าหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ....................... . 
 หลักสูตรปรับปรุง       ก าหนดเปิดสอน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 
 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2551 
4.  การพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ 
2/2555 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 

 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 7 /2555 เมื่อวันที่  
4 กรกฎาคม 2555 

5.  แนวทางท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ได้แก่ .............  
6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
       เฉพาะในสถาบัน  
    วิทยาเขต (ระบ)ุ .....................................................................................  
    นอกสถานที่ตั้ง (ระบ)ุ ..............................................................................  
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7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)   หลักสูตรปริญญาตรี  4 ปี 
 หลักสูตรปริญญาตรี  5 ปี   หลักสูตรปริญญาตรี  6 ปี 
 อ่ืน ๆ (ระบุ(……………………………………………… 
 7.2 ภาษาท่ีใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา(……………………………. 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ.......... 
 7.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 
   ชื่อสถาบัน........................................................................................................................ 
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน..................................................................................  
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
 7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า  1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา( 
 อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................... 
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8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1. นักวิจัย/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการท่ีต้องใช้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรหรือด้าน

เศรษฐศาสตร์ 
2. พนักงาน/ข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐ อาทิ หน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง และกระทรวงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
3. พนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
4. พนักงานในภาคเอกชน อาทิ บริษัทเมล็ดพันธุ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ บริษัทแปรรูปสินค้าเกษตร ธนาคารออมสิน 

และธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ   
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการเกษตร อาทิ กิจการฟาร์มปศุสัตว์ต่าง ๆ กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กิจการการ

ผลิตพืชผลทางการเกษตร กิจการการค้าปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตร รวมถึงการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบ(ุ………………………………………. 

(1) มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเกษตรในการแก้ปัญหาการท างานได้ 

(3) มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร  การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการจัดการสมัยใหม่ 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่
จ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตในอนาคต 

(5) มีความเป็นผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถขั้นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน  

 อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………….. 
 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
 มีกลยุทธ์ ในการด าเนินการ 
 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ความส าเร็จ 
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หมวดที่ 3.   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ.............15...................สัปดาห ์
ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)............................................................. 

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค  – ระบุรายละเอียด) 
 ..................................................................................................................................... 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห ์
ไม่มีภาคฤดูร้อน 

2.   การด าเนินการหลักสูตร 
   2 .1 วัน – เวลาด าเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบ)ุ............................................. 

 2 .2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)…………………………………………………………………… 

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ .ศ. 2548 หมวดที่ 2 ข้อ 9 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหรือเป็นไปตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่  

2.4 จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร.... 50 .....คน  
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

      แบบชั้นเรียน 
      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก  
        แบบทางไกลผ่านสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสือ่หลัก  
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เปน็สือ่หลัก ( E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต็  
       อ่ืนๆ (ระบ)ุ   …………………….. 
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      2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
        มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
        มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3 .1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า.......141.......หน่วยกิต 
  แบบศึกษาเต็มเวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.......8.........ปีการศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปีการศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
 
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ..........30.................หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ.................105................หน่วยกิต 
 วิชาแกน.....................28.................หน่วยกิต 
 พ้ืนฐานวิชาชีพ...........36.................หน่วยกิต 
 วิชาชีพ.......................41.................หน่วยกิต 

     หมวดวิชาเลือกเสร.ี...............6..................หน่วยกิต  
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.3.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

   (เรียงล าดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

 สถาบัน ปี พ.ศ. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางธนาภรณ์ อธิปัญญากุล Dr.rer.pol. 
 
 
วท .ม.  
วท .บ.  

Development and 
Agricultural Economics  
 
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

Gottfried Wilhelm 
Leibniz University of 
Hannover 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 
 
 

2543 
2539 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวเยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ Ph.D. 
วท .ม.  
วท .บ.  

Agricultural Economics 
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

Lincoln University 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2554 
2540 
2538 

 อาจารย์ นายวีระ ภาคอุทัย วท .ม.  
ศ .บ.  

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2524 
2521 
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3.3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
   (เรียงล าดับจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 
 สถาบัน ปี พ.ศ. 

 รองศาสตราจารย์ นายเทอดศักดิ์ ค าเหม็ง วท .ม.  
วท.บ. 

การผลิตสัตว์ 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2523 
2519 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางธนาภรณ์ อธิปัญญากุล Dr.rer.pol. 
 
 
วท .ม.  
วท .บ.  

Development and 
Agricultural Economics 
 
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

Gottfried Wilhelm 
Leibniz University of 
Hannover/Germany 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 
 
 

2543 
2539 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวเยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ Ph.D. 
วท .ม.  
วท .บ .  

Agricultural Economics 
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

Lincoln University 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2554 
2540 
2538 

 อาจารย์ นางสาวพัชรี สุริยะ Ph.D. 
วท .ม .  
วท .บ .  

Agricultural Economics 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 

Lincoln University 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2555 
2544 
2540 

 อาจารย์ นายวีระ ภาคอุทัย วท .ม.  
ศ .บ.  

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2524 
2521 
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 มี เป็นการฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 ไม่มี  
 
5. การท าโครงงานหรือการวิจัย 
 มี  เป็นโครงงาน  
 ไม่มี  
 

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย
ทั่ว ๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้)  

1) มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
2) มีจิตสาธารณะ 
3) มีทักษะการเป็นผู้น าและท างานเป็นทีม 
4) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
5) มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน  
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเติม ............ ด้าน (ระบ)ุ ……………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………... 
3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) เพ่ือแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา 
 มี  
 ไม่มี  
 

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
เกณฑ์การวัดผล (ระบ)ุ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ัน

ปริญญาตรี พ.ศ.2548 หมวดที่ 8 ข้อ 29 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่  
เกณฑ์ข้ันต่ ารายวิชา (ถ้ามี – ระบุ) รายวิชาบังคับในวิชาชีพได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 

2.00 หรือระดับคะแนน C ในทุกรายวิชา 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้ามี – (ระบ)ุ............................................................................. 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) …………………………………………………. 

2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี 
เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
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2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่มีเนื้อหาใกล้เคียง
กัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดย
เทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)  
ไม่มี 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 การส าเร็จการศึกษา 
   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

    ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า...........2.00.............(จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
    เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบ)ุ...................................................................................................... 

1.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ .ศ. 2548 หมวดที่ 8 ข้อ 29 
หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

1.2 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
1.4 ต้องเรียนรายวิชาบังคับในวิชาชีพได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือระดับคะแนน C ในทุกรายวิชา 
1.5 ในกรณีที่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแล้วและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 

2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 และไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ประสงค์จะศึกษาต่อจน
ได้รับปริญญาสามารถขอรับอนุปริญญาได้ 
 3.2 อนุปริญญา - มีการให้อนุปริญญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม่ 

มี          เงื่อนไข (ระบ)ุ  
ในกรณีที่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแล้วและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 และสามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ประสงค์จะศึกษาต่อจน
ได้รับปริญญาสามารถขอรับอนุปริญญาได้ 

  ไม่มี 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

     มี  
   ไม่มี 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  มีการพัฒนาด้านวิชาการ  
  มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ  

มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล  
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น  ดังนี้ 
1.  การบริหารหลักสูตร เช่น 

 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า  ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน  ติดตามและรวบรวมข้อมูล  ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท า ทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 

 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
   อื่นๆ (ระบ)ุ............................................................................................................. 

1. พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
2. จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชา

ที่สอน 
3. จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา ตามท่ีก าหนดใน

หลักสูตร 
4. ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
5. ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ

ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
6. ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  
7. ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษา

ปัจจุบัน 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  เช่น  
   คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าป ีเพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ ์
และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ อย่างเพียงพอ 
   คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก 
วิทยบริการที่มีหนังสือด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นเพ่ือการศึกษาและ
การวิจัย 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
3.  การบริหารคณาจารย์   เช่น 
  มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  
  การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ..................................................................................................  
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  เช่น 
  มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ..................................................................................................  
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5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา (ระบ)ุ  
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพ่ือท าหน้าที่
ให้ค าแนะน าด้านการเรียน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนต่อนักศึกษาประมาณ 10 คน และอาจารย์ประจ าชั้น ชั้นปี
ละ 1 คน คณะฯ จัดให้มีการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอย่างเป็นทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แต่มีการ
พบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าชั้นกับนักศึกษาได้ตลอด ทั้งที่มีการนัดล่วงหน้าหรือไม่ได้นัด ทุก
ครั้งที่มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือต้องการสื่อสารกัน หรือขอค าแนะน าปรึกษาหารือ 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  

6.  การส ารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ระบ)ุ  
 การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช่บัณฑิต ด าเนินการดังนี้  

6.1 การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
6.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร  

7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน .......37......ตัวบ่งชี้  
   ดังนี้ (ถ้ามีมากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ……12………….ตัวบ่งชี้ 
7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา …………………….. 
     จ านวน  ................................. ตัวบ่งชี้ 
7.3 มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก .....25...... ตัวบ่งชี้ จากระบบการประเมินผลการจัดการ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 

1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 
  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา  

    การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
      การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบ)ุ การประชุมสัมมนาระหว่างอาจารย์ในภาควิชาและนักศึกษาในหลักสูตร  
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน  
  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและ  
  ประเมินผล และการใช้สื่อการสอน 

       ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ..................................................................................................  
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เช่น 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

    ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
      ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
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  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ..................................................................................................  
 
3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

       คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อ่ืนๆ (ระบ)ุ .................................................................................................. 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมิน ประจ าปี 12  ชี้วัด
ตามท่ี สกอ. ก าหนด และเป็นไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งด าเนินการทุก
สิ้นปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 25 
ตัวชี้วัด (ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้ หมวด 7 ข้อ 7) 
4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
  การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
  หลักสูตร  

       อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตรสรปุผลการด าเนินการประจ าปเีสนอหัวหนา้ภาควิชา 
       ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบ)ุ .................................................................................................. 
1. อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 

ผู้บังคับบัญชา และหรือเพ่ือร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการ
ทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปี
การศึกษาถัดไป 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์  
โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร  ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 
                  รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

 (ลงชื่อ) 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี 
             ต าแหน่ง      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  
                         ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                                วันที่             เดือน   กันยายน  พ.ศ. 2558 

http://pe.kku.ac.th/

