
ระเบยีบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  

วันพฤหสับดีที ่๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  
โดยใช้ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผา่นระบบ ZOOM 

…………………………………….  
 

วาระปกติ       
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ          

 ๑.๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ       
   -   
   

   ๑.๒ เรื่องทีเ่ลขานกุารแจ้งให้ทราบ         
  ๑.๒.๑ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 
    ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๒๘) 
   ๑.๒.๒  คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) 
    ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พ้ืนที่ควบคุม 
    สูงสุด พ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง 
    พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   ๑.๒.๓ รายงานผลการดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) 
   ๑.๒.๔ อ่ืน ๆ 
 

วาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๖/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๘   
  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระปกติ)      
   

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหน้าการดําเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๗ ส่วนงาน     
  ๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน 
  (๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   (๒) คณบดีคณะเทคนิคการสตัวแพทย์    
   (๓) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  
 

วาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง     
  -  
     

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอเชงินโยบาย      
  - 
 



วาระที่ ๖ การเสนอขอทลูเกลา้ทลูกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาชีวเคมี 
  แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี  
  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขตัติยราชนารี  
 

วาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา           

 การบริหารงาน   
 ๗.๑  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย 
   เกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน)  
  ๗.๒ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบใช้เงินสะสมเพ่ือปิดบัญชีเงินยืมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
   เกษตรศาสตร์ จํากัด  
  ๗.๓ การขออนุมัติเปลี่ยนช่ือศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ 

 การแต่งต้ัง  
 ๗.๔ การขออนุมัติแต่งต้ังคณบดีคณะเกษตร 
  ๗.๕ การขออนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จํานวน ๑ ราย  

  เรื่องทีค่ณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๔ เรื่อง    

    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๙ เรื่อง           
  ๗.๖ การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผน่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๗.๗ การขออนุมัติโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ)  
  ๗.๘ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร 
     ๗.๙ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาํนวน ๑ หลักสูตร    
  ๗.๑๐ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร   
    ๗.๑๑ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) ของหลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๗.๑๒ การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๗.๑๓ การขออนุมัติปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) สาขาวิชาวิศวกรรม 
   เครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) 
  ๗.๑๔ การขออนุมัติปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม  
   (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา    

  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๓ เรื่อง     

 ๗.๑๕  การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๓๘๗๑๐๔ ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน 



  ๗.๑๖ การขออนุมัติเปิดชุดวิชาใหม่ จํานวน ๒ ชุดวิชา เพ่ือเป็นชุดวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต 
   และการกําหนดอัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา   
  ๗.๑๗ การขออนุมัติใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๑๑ รายวิชา 

   เรื่องเก่ียวกับการบริหารงาน ๑ เรื่อง 

 ๗.๑๘ การขออนุมัติแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมสองปริญญา/ปริญญาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๗.๑๙  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
   ครั้งที่ ๘ จํานวน ๓,๕๙๙ ราย  
 

วาระที่ ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ      
     - 

 

วาระที่ ๙  เรื่องเสนอเพื่อทราบ      
 ๙.๑ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนมิถุนายน   
   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๙.๒ การแต่งต้ังศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย   
  ๙.๓  รายงานกิจการมหาวิทยาลัยทีดี่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ๒๕๖๓  
  ๙.๔ สรุปผลการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑ - ๔) 
  ๙.๕ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๓๐ สงิหาคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

วาระที่ ๑๐ เรื่องอ่ืน ๆ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระลบั  
 
วาระที่ ๑ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๖/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน 
    พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระลับ)     
 
วาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๒.๑ รายงานความคืบหน้าคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงหรือพิจารณาให้ความเป็นธรรมในเรื่องร้องเรียน  
    ของ รองศาสตราจารย์ศศิวิมล  มีอําพล (ลบั)  
 
วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ลับ)  
 
วาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
   - 
 

....................................... 



รายละเอียดประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 

วันพฤหสับดีที ่๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
โดยใช้ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผา่นระบบ ZOOM 

……………………………………. 
 

วาระปกติ 
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
  - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ        

  ๑.๒.๑ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหง่พระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบัที่ ๒๘) 

    ตามที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้ังแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ 
น้ัน  

    โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือโควิด - ๑๙ ที่มีการกลายพันธ์ุเป็นหลายสายพันธ์ุ
ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนเส่ียงที่จะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งรัฐบาลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ได้ดําเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจัง 
ในการเพ่ิมศักยภาพด้านการตรวจคัดกรอง การรักษาพยาบาล และการเร่งรัดการจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชน อย่างไร 
ก็ตาม เมื่อได้มีการประเมินสถานการณ์ภายหลังการมีผลใช้บังคับของข้อกําหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรากฏว่ายังไม่อาจชะลออัตราการเพ่ิมของจํานวนผู้ติดเช้ือและจํานวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอาการ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
และภูมิภาคหลายจังหวัดที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มต่อเน่ือง ซึ่งมักเป็นการติดเช้ือจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 
ในครอบครัวและชุมชน ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพ่ิมเติมขึ้น
จากข้อกําหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า เพ่ือเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุด 

    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรี 
จึงออกข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(ฉบับที่ ๒๘) เพ่ือให้ส่วนราชการนําไปปฏิบัติ 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ๑.๒.๒ คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด  
- ๑๙) ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่
ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

    ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้ังแต่วันที่ ๒๖  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ ๑๒ 
จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ น้ัน   

    เพ่ือให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางการจัดเขตพ้ืนที่สถานการณ์ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช-
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ 
(๒) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ังผู้กํากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการ
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ โดยคําแนะนําของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทยจึงมีคําสั่งให้หัวหน้า
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกําหนดฯ  
สําหรับเขตพ้ืนที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด พ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่เฝ้า
ระวังสูง ตามบัญชีรายช่ือจังหวัดแนบท้ายคําสั่งน้ี 

    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปล่ียนแปลง 
เป็นอย่างอ่ืน 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  ๑.๒.๓ รายงานผลการดําเนินโครงการมหาวิทยาลยัสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) 

    โดยมีรายละเอียดจะนําเสนอในที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑.๒.๔ อ่ืน ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๖/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๘   
  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระปกติ)  

   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันจันทร์ที ่๒๘  
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๔๑ หน้า  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  
๖/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      

 ๓.๑  ความคืบหน้าการดําเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๗ ส่วนงาน  

   ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าการสรรหาผู้บรหิารส่วนงาน จํานวน  
๗ ส่วนงาน ดังน้ี    
     

ลําดับ   
ที่ 

ส่วนงาน 
และประธานกรรมการสรรหา 

ความคบืหนา้การดําเนินการสรรหา 

๑ คณะเกษตร 
(ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว) 

- คณะกรรมกรรมการสรรหาฯ สรุปผลการสรรหา เมื่อวันพุธที่ 
  ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๖.๓

๒ คณะมนุษยศาสตร์ 
(นายเอ็นนู  ซือ่สุวรรณ) 

- คณะกรรมกรรมการสรรหาฯ ขอเลื่อนการสรุปผลการสรรหา
จากวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น ในวันจันทร์ที่ ๙ 
สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
   เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔  
  วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๔  

๓ สํานักบริหารการศึกษา 
(รองศาสตราจารย์สมพร  อิศวิลานนท์) 

- คณะกรรมกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือกําหนด 
  แผนการสรรหาผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษา โดยมี 
  กําหนดการสรรหา ดังน้ี 
  ๑) ประกาศรบัสมัคร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน -  
      วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๒) จัดแสดงวิสัยทัศน์ วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๓) โดยการสรุปผลการสรรหาจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ 
      พิจารณาแต่งต้ัง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่  
     ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๔ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 
    ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจนัทร์ที่ ๑๙ เมษายน 
    พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ  
    ผู้อํานวยการ โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นกรรมการสภา 
    มหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา ดังน้ี 
    (๑) รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพ่ือสังคม 
    (๒) คณบดีคณะประมง 
๒. อยู่ระหว่างดําเนินการให้ได้มาของกรรมการสรรหาซึ่งเป็น 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ



ลําดับ   
ที่ 

ส่วนงาน 
และประธานกรรมการสรรหา 

ความคบืหนา้การดําเนินการสรรหา 

   หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จํานวน
    สองคน ซึ่งจะประชุมคัดเลือกในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.  
    ๒๕๖๔ 
๓. กรรมการสรรหาซึ่งเป็นผูแ้ทนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและ 
    สายสนับสนุนที่สังกัดคณะ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    เฉลมิเกียรติ  แสงทองพินิจ   

๕ คณะเศรษฐศาสตร์
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักด์ิ 
ศรีนิเวศน์) 
 

- คณะกรรมกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 
  เมื่อวันจันทรท์ี่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือกําหนด 
  แผนการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์โดยมีกําหนดการ 
  สรรหา ดังน้ี 
  ๑) ประกาศรบัสมัคร ระหว่างวันอังคารที่ ๖ - วันจันทร์ที ่๑๙  
      กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๒) จัดแสดงวิสัยทัศน์ วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๓) สรุปผลการสรรหา วันจนัทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
     และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 

      ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม 
      พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอําไพ) 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 
    ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม
    พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ  
    ผู้อํานวยการ โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นกรรมการสภา 
    มหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา ดังน้ี 
    (๑) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดต้ัง 
         วิทยาเขตสุพรรณบุร ี
    (๒) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒. กรรมการสรรหาซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีอยู่ในแวดวง 
    การศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะ 
    จํานวนสองคน ดังน้ี 

    (๑) ศาสตราจารย์ภาวิณี  ชินะโชติ 
    (๒) นายวิศษิฐ์  ลิ้มลือชา  

 
 



ลําดับ   
ที่ 

ส่วนงาน 
และประธานกรรมการสรรหา 

ความคบืหนา้การดําเนินการสรรหา 

  ๓. กรรมการสรรหาซึ่งเป็นผูแ้ทนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและ
    สายสนับสนุนที่สังกัดคณะ ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์ุ   
    แก้วสมพงษ์ 

๗ 
 
 

คณะเกษตร กําแพงแสน 
(ศาสตราจารย์ดิเรก  ปัทมสิรวัิฒน์)  
 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 
    ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม 
   พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ 
   ผู้อํานวยการ โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นกรรมการสภา  
   มหาวิทยาลยั จํานวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา ดังน้ี  
    (๑) รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
    (๒) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
๒. อยู่ระหว่างดําเนินการให้ได้มาของกรรมการสรรหาซึ่งเป็น 
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ 
    หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะเกษตร กําแพงแสน จาํนวน 
    สองคน  
๓. อยู่ระหว่างดําเนินการให้ได้มาของกรรมการสรรหาซึ่งเป็น 
    ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัด 
    คณะเกษตร กําแพงแสน จํานวนหน่ึงคน 

 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม 

   ๑. รับทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๗ ส่วนงาน   

   ๒. ขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผูบ้ริหารส่วนงาน 
จํานวน ๒ ฉบับ ดังน้ี 
     (๑) ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  
    (๑) ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ 
สัตวแพทยศาสตร์ (รายละเอียดจะนําเสนอในที่ประชุม)  

 

 



 ๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน 
๗ ส่วนงาน ประกอบด้วย  (๑) คณบดีคณะประมง (๒) คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (๓) คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม (๔) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (๕) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (๖) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
และ (๗) ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ น้ัน  

   การน้ี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน 
ขอนําเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๔ ส่วนงาน เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ ดังน้ี   
  (๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
   (๒) คณบดีคณะเทคนิคการสตัวแพทย์ 
   (๓) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานการติดตามและประเมิน 
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



วาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง    
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วาระที่ ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๖ การเสนอขอทลูเกลา้ทลูกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาชีวเคมี แด่ 
  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี  
  สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

   ด้วยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นเอนก
ประการในด้านชีวเคมี ทรงจัดต้ังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
รวมถึงทางด้านชีวเคมีที่เก่ียวข้องกับมะเร็งวิทยาและพิษวิทยา และทรงจัดต้ังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือผลิตบัณฑิตและ
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ใช้
ความรู้ทางชีวเคมีเป็นพ้ืนฐาน รวมถึงทรงริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวเคมีอีกมากมายที่บังเกิดประโยชน์สูงต่อ
เหล่าพสกนิกรทั่งทั้งประเทศ 

   ด้วยพระอัจริยลักษณ์ พระปรีชาสามารถ และพระกรณียกิจที่กอรปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญ่
ทรงพระราชทานแก่วงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและของโลกในด้านชีวเคมี รวมทั้งการสนับสนุนการวิจัยทางด้าน
ชีวเคมีที่เก่ียวข้องกับมะเร็งวิทยาและและพิษวิทยา คณะวิทยาศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาชีวเคมี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลและ
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป  

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอขอทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาชีวเคมี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๗   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

  การบริหารงาน  
 ๗.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจําปีบญัชี พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์(รอบ ๑๒ เดือน) 

    จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ในองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ซึ่งมีตัวบ่งช้ีความสําเร็จ ได้แก่ การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินแผนปฏิบัติการประจําปี
ตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ น้ัน 

   กองแผนงานขอรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน) มาเพ่ือพิจารณา   

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจํา 
ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗.๒ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบใช้เงินสะสมเพื่อปิดบญัชเีงินยืมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์จํากัด  

   ด้วยคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๘ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ 
๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบใช้เงินสะสมเพ่ือปิดบัญชีเงินยืมสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา ดังน้ี 

   ๑. เห็นชอบให้สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนใช้เงินสะสม จํานวน ๓๒๙,๘๑๐,๒๔๘.๗๖ บาท เพ่ือปิด
บัญชีภาระผูกพันเงินยืมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด เน่ืองจากจะช่วยลดภาระดอกเบ้ียของ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน ๗,๖๒๗,๓๒๙.๑๑ บาท ทั้งน้ี คณะกรรมการนโยบายฯ เสนอแนะให้สํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสนจัดทําข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของดอกเบี้ยแต่ละปีของแต่ละอาคาร เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย 

   ๒. เห็นชอบให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชําระเงินคืนให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ จํากัด ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ จํานวน ๒๑๖,๓๔๔,๕๘๒.๕๐ บาท จาก ๓ แหล่งเงิน ดังน้ี 
    ๑) ขอใช้เงินสะสมของโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
จํานวน ๘๖,๓๔๔,๕๘๒.๕๐ บาท 
    ๒) ขออนุมัติยืมเงินสะสมของมหาวิทยาลัย จํานวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    ๓) ขออนุมัติยืมเงินสะสมของวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
    ทั้งน้ี คณะกรรมการนโยบายฯ เสนอแนะให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดทําแผนการใช้เงิน
สะสมของส่วนงานให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารจัดการต่อไป  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ความเห็นชอบใช้เงินสะสมเพ่ือปิดบัญชีเงินยืมสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗.๓ การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อศนูย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ 

   คณะบริหารธุรกิจเสนอขออนุมัติเปลี่ยนช่ือศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางภายใต้ภาควิชาการจัดการผลิตจาก
ช่ือเดิม “ศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ (Center for Strategic and Operations Management 
Research) ช่ือย่อ ศยก. (SOMR)” เป็น “ศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ (Research Center for 
Business Capability Development) ช่ือย่อ ศสธ. (BCD)” เพ่ือเป็นการถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่ถูกต้องและสื่อสารกับ
ภายนอกให้เข้าใจถึงรูปแบบบริการและความชํานาญของศูนย์ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้มากย่ิงขึ้น 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมการขออนุมัติเปลี่ยนช่ือศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ 
คณะบริหารธุรกิจ เป็น ศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ (Research Center for Business Capability 
Development) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  การแต่งต้ัง 

 ๗.๔ การขออนุมัติแต่งต้ังคณบดีคณะเกษตร 

  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติแต่งต้ัง 
รองศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ พ.๑๒๑๑ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเกษตร ต้ังแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี 
น้ัน     

   เน่ืองจาก รองศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร ได้ขอพ้นจากตําแหน่งคณบดีคณะเกษตร ต้ังแต่วันที่ ๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๔๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ดํารงตําแหน่งในการบริหาร
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาไม่เกินหน่ึงร้อย 
แปดสิบวัน         

                  เพ่ือให้การบริหารงานของคณะเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
เกษตร ประกอบด้วย 

                  ๑.  ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว                               ประธานกรรมการ                     
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ                    

                 ๒. รองศาสตราจารย์บดินทร์  รัศมีเทศ                             กรรมการ                    
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา 

                 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมปนาท  เพ็ญสุภา                                        กรรมการ 
                      รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทน ก.บ.ม.    

                  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์  บัวเลิศ                                         กรรมการ                      
   คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ผูแ้ทน ก.บ.ม.                    

                  ๕. นางผลบุญ  นันทมานพ                                        กรรมการ   
                      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการที่อยู่ในแวดวงการศึกษา 
      หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะเกษตร 

                  ๖.  นายพิพัฒน์  วีระถาวร                                     กรรมการ             
          ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการที่อยู่ในแวดวงการศึกษา 
                      หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะเกษตร 

                  ๗.  นายวิรัตน์  สุมน                                           กรรมการ 
                      ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในคณะเกษตร  

                  ๘.  ผู้อํานวยการสาํนักงานกฎหมาย                                            เลขานุการ      



  บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะเกษตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการสรรหา พร้อมเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะเกษตร คือ รองศาสตราจารย์ธานี  ศรีวงศ์ชัย ต่ออธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง โดยมีประวัติ
และผลงานดังรายละเอียดปรากฏในเอกสาร ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหารายงานสรุปว่าในการสรรหาไม่พบปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการ 

                  อน่ึง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดว่า 
“ในคณะหรือวิทยาลัย ให้มีคณบดีคนหน่ึงซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
คณะหรือวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือทําหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีคณบดี
มอบหมายก็ได้”    

                  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ธานี  ศรีวงศ์ชัย พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ พ.๑๗๐๙ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะ
เกษตร โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี ต้ังแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗.๕ การขออนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จํานวน ๑ ราย 

            คณะวิทยาศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอขออนุมัติแต่งต้ังศาสตราจารย์ 
นิตย์ศรี  แสงเดือน ข้าราชการบํานาญ ซึ่งเคยปฏิบัติงานประจําภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังน้ี 

              กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

              ๑. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๖๒ บัญญัติว่าศาสตราจารย์ 
ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชํานาญเป็นพิเศษและพ้นจากตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจ
แต่งต้ังให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้น้ันมีความเช่ียวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 

              ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังและถอดถอนผู้ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 

              คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๘ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังศาสตราจารย์ 
นิตย์ศรี  แสงเดือน ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

              โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

              ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์นิตย์ศรี  
แสงเดือน ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๙ เรื่อง          

 ๗.๖ การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.  
๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเร่ืองการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน 

              คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนา
ที่ย่ังยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกําหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และกําหนดรับ
นิสิต แผน ก แบบ ก ๑ จํานวน ๕ คน/ปี แผน ก แบบ ก ๒ จํานวน ๑๐ คน/ปี และแผน ข จํานวน ๕ คน/ปี โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังน้ี 

   ๑. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นํามีทักษะการคิดวิเคราะห์แบบย้อนกลับในการบูรณาการศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

   ๒. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนวัตกร นักวิจัย นักวิชาการที่สามารถนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม 

   ๓. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระบวนทัศน์
ที่รองรับสภาวการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้ฐานคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔   

 

 

 

 

 

 

 



 ๗.๗ การขออนุมัติโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ)  

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน 

   คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์เปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาค
พิเศษ) โดยใช้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะ
เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จํานวน ๒๐ คนต่อปี ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ได้พิจารณาอนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม-
ศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗.๘ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน 

             คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๓ หลักสูตร ดังน้ี  
 

ส่วนงาน    
จํานวนหลักสตูรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๑) คณะบริหารธุรกิจ ๑) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาข้อมูลและการวิเคราะห์ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) คณะประมง ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล     
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

               ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๒ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
จํานวน ๓ หลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  ๗.๙ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร 

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน          

             คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้คณะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเริ่มใช้กับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓     

          โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

              ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้คณะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเริ่มใช้กับนิสิตต้ังแต่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗.๑๐ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา   
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
อนุมัติให้ ๑๒ ส่วนงาน ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๔๒ หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเร่ิมใช้กับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จํานวน ๑ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จํานวน  
๑ หลักสูตร รวมจํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 

 

ส่วนงาน    จํานวนหลักสตูรที่ขออนุมัติปรับปรุง 

๑) คณะศกึษาศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) คณะศลิปศาสตร์ 
    และวิทยาศาสตร์ 

๑) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการ 
    เพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

          โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

              ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรของ ๒ ส่วนงาน จํานวน ๒ หลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗.๑๑ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘)  ของหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเริ่มใช้กับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ดังน้ี 

   ๑. วิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี วิชาเฉพาะบังคับเคมี โดยเพ่ิมรายวิชา ๐๑๔๑๗๑๑๒ แคลคูลัส II  
เป็นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ของรายวิชา ๐๑๔๐๓๒๔๔ เคมีฟิสิกส์หลักมูล ในแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรฯ หน้า ๔ 
ตารางเปรียบเทียบหน้า ๑๙ และใน มคอ. ๒ หน้า ๗๐ 

   ๒. วิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา วิชาเฉพาะบังคับชีววิทยา โดยเปลี่ยนรายวิชา ๐๑๔๐๒๓๑๑ 
ชีวเคมี I และรายวิชา ๐๑๔๐๒๓๑๒ ปฏิบัติการชีวเคมี I เป็นรายวิชา ๐๑๔๐๒๓๐๑ ชีวเคมีทั่วไป ในแบบเสนอขอ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ หน้า ๔ ตารางเปรียบเทียบหน้า ๑๙ และใน มคอ. ๒ หน้า ๗๒ เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา  
หน้า ๑๖๙ เพ่ิมรายวิชาในตารางแผนที่ฯ หน้า ๒๖๘ 

   ๓. วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา เพ่ิมวิชาเฉพาะเลือก จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๐๑๑๐๑๑๘๒ 
เศรษฐศาสตร์มหภาค I ในแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรฯ หน้า ๕ ตารางเปรียบเทียบหน้า ๑๓ และ ใน มคอ. ๒ หน้า 
๕๗ เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา หน้า ๑๘๔ เพ่ิมรายวิชาในตารางแผนที่ ฯ หน้า ๒๗๑ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) ของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 



  ๗.๑๒ การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้คณะเศรษฐศาสตร์ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ฉบับปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เน่ืองจากได้ควบรวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร และเปลี่ยนช่ือหลักสูตรเป็น 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร และขอคงรายวิชาในหลักสูตรไว้เพ่ือ
จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตคงค้างจนกว่านิสิตจะสําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยเริ่มงดรับนิสิตต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยยังคงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจนกว่านิสิตสําเร็จการศึกษา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปิดหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗.๑๓ การขออนุมัติปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครือ่งกลและการผลิต (ภาคพิเศษ)    

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่  
๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) เน่ืองจากโครงการหลักสูตรดังกล่าวไม่มีการ
รับนิสิตเข้าศึกษาและไม่มีการจัดการเรียนการสอน โดยไม่มีนิสิตตกค้าง และไม่มียอดเคล่ือนไหวทางการบัญชีโครงการ
พิเศษ โดยขอโอนสินทรัพย์คงเหลือ ได้แก่ เงินฝากคณะ และครุภัณฑ์ของหลักสูตร ให้กับหลักสูตรทดแทน คือ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ)  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมเครือ่งกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗.๑๔ การขออนุมัติปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม   
(ภาคพเิศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา    

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่  
๗/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) เน่ืองจากโครงการไม่มีการจัดการเรียนการสอน ไม่มีนิสิตตกค้าง และไม่มียอด
เคลื่อนไหวทางการบัญชีโครงการพิเศษ โดยโอนสินทรัพย์คงเหลือ ได้แก่ เงินฝากคณะและครุภัณฑ์ของหลักสูตรโอนให้กับ
หลักสูตรทดแทน คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๓ เรื่อง 

  ๗.๑๕   การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๓๘๗๑๐๔ ปรชัญาและศาสนาในประเทศอาเซียน 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ปรับปรุงรายวิชา ๐๑๓๘๗๑๐๔ ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน จํานวน ๓(๓-๐-๖) 
หน่วยกิต จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เป็นวิชาเลือกเสรี   

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๓๘๗๑๐๔ ปรัชญาและศาสนา 
ในประเทศอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗.๑๖ การขออนุมัติเปิดชุดวิชาใหม่ จํานวน ๒ ชุดวิชา เพื่อเป็นชุดวิชาบรกิารสําหรับโครงการธนาคาร
หน่วยกิต และการกําหนดอัตราคา่หน่วยกิตต่อภาคการศกึษา 

    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน เปิดชุดวิชาใหม่ จํานวน ๒ ชุดวิชา เพ่ือเป็นชุดวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต 
และการกําหนดอัตราหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ดังน้ี  

   ๑.  อนุมัติให้คณะเกษตรเปิดชุดวิชาใหม่ จํานวน ๑ ชุดวิชา คือ ชุดวิชาเคร่ืองจักรกลการผลิตข้าว (Rice 
Production Mechanization) เป็นวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต โดยมีรายวิชาขอเปิดใหม่ จํานวน  
๗ รายวิชา และอนุมัติอัตราค่าหน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา บรรยาย ๑,๐๐๐ บาทต่อหน่วยกิต ปฏิบัติการ ๒,๐๐๐ บาท
ต่อหน่วยกิต (อัตราน้ีไม่รวมค่าบํารุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท และค่าบํารุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 
๒๐๐ บาท) ดังน้ี 

    - รายวิชา ๐๑๐๒๔๔๕๑ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลผลิตข้าวสมัยใหม ่จํานวน ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต 
    - รายวิชา ๐๑๐๒๔๔๕๒ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลผลิตข้าวสมัยใหม่ จํานวน ๑(๐-๓-๒) 
หน่วยกิต 
    - รายวิชา ๐๑๐๒๔๔๕๓ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปข้าว จํานวน ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต 
    - รายวิชา ๐๑๒๐๔๔๕๔ ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปข้าว จํานวน ๑(๐-๓-๒) 
หน่วยกิต  
    - รายวิชา ๐๑๒๐๔๔๕๕ การจัดการเครื่องจักรกลเกษตรสําหรับการผลติข้าว จํานวน ๑(๑-๐-๒) 
หน่วยกิต 
    - รายวิชา ๐๑๒๐๔๔๕๖ ปฏิบัติการการจัดการเคร่ืองจักรกลเกษตรสําหรับการผลิตข้าว จํานวน 
๑(๐-๓-๒) หน่วยกิต 
    - รายวิชา ๐๑๒๐๔๔๕๗ ประสบการณ์วิชาชีพด้านเครื่องจักรกลการผลติข้าว จํานวน ๒(๐-๖-๓) 
หน่วยกิต 

    ๒.  อนุมัติให้คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรเปิดชุดวิชาใหม่ จํานวน ๑ ชุดวิชา คือ  
ชุดวิชาการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แบบโฮมเมด (Homemade Alcoholic Beverage Production) เป็นวิชาเลือกเสรี
และวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต โดยมีรายวิชาขอเปิดใหม่ จํานวน ๓ รายวิชา และอนุมัติอัตราค่าหน่วยกิต 



ต่อภาคการศึกษา บรรยาย ๕๐๐ บาทต่อหน่วยกิต ปฏิบัติการ ๑,๐๐๐ บาทต่อหน่วยกิต (อัตราน้ีไม่รวมค่าบํารุง
มหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท และค่าบํารุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ ๒๐๐ บาท) ดังน้ี 

    - รายวิชา ๐๑๖๘๕๔๘๑ กระบวนการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับครัวเรือน จํานวน  
๕(๓-๖-๑๐) หน่วยกิต  
    - รายวิชา ๐๑๖๘๕๔๘๒ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับเก็บรักษาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
จํานวน ๓(๒-๓-๖) หน่วยกิต 
    - รายวิชา ๐๑๖๘๕๔๘๓ ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แบบโฮมเมด  
จํานวน ๒(๐-๖-๓) หน่วยกิต 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดชุดวิชาใหม่ จํานวน ๒ ชุดวิชา เพ่ือเป็นชุดวิชาบริการ
สําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต และการกําหนดอัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗.๑๗ การขออนุมัติใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๑๑ รายวิชา 

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน ใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๑๑ วิชา ดังน้ี 

   ๑. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใช้รายวิชาร่วมในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรายวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือเปิดสอนให้แก่นิสิตในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จํานวน ๗ รายวิชา 
คือ  

    - รายวิชา ๐๑๔๔๖๓๔๑ เคมีพอลิเมอร์ I  
    - รายวิชา ๐๑๔๔๖๓๔๒ เคมีพอลิเมอร์ II 
    - รายวิชา ๐๑๔๔๖๓๔๓ เคมีพอลิเมอร์เบ้ืองต้น 
    - รายวิชา ๐๑๔๔๖๔๓๑ ปิโตรเคมี 
    - รายวิชา ๐๑๔๔๖๔๔๑ ยางและนํ้ายาง   
    - รายวิชา ๐๑๔๔๖๓๓๑ กระบวนการผลิตสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
     - รายวิชา ๐๑๔๔๖๓๘๒ เคมีสิ่งแวดล้อม 

    ๒. อนุมัติให้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ใช้รายวิชาร่วม เพ่ือเปิดสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จํานวน ๔ รายวิชา คือ 

    - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๑๓ พลเมืองดิจิทัล รายวิชาในสังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เป็นรายวิชาร่วม 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก  

   - รายวิชา ๐๑๔๑๘๑๐๑ การใช้งานคอมพิวเตอร์ รายวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชา
ร่วมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 

    - รายวิชา ๐๑๔๑๘๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผู้ประกอบการ รายวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นรายวิชาร่วมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  

    - รายวิชา ๐๓๖๕๔๑๑๔ โมบายแอปพลิเคชันสําหรับชีวิตยุคใหม่ รายวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
ศรีราชา เป็นรายวิชาร่วมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน ใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๑๑ รายวิชา  



  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเก่ียวกับการบริหารงาน ๑ เรื่อง 

 ๗.๑๘ การขออนุมัติแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมสองปริญญา/ปริญญาร่วมระดับบัณฑิต-
ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้บัณฑิต-
วิทยาลัยปรับปรุงแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program) ภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เปิดกว้างในการสร้างความ
ร่วมมือที่มากขึ้นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมีสาระสําคัญในการปรับปรุงแนวปฏิบัติ คือ การขอยกเลิกการ
จัดทําโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ระหว่างหลักสูตรต่อหลักสูตร เน่ืองด้วยบัณฑิต-
วิทยาลัยเล็งเห็นว่าการจัดทําโครงการฯ ระหว่างหลักสูตรต่อหลักสูตรน้ัน ทําให้การสร้างความร่วมมือมีความยืดหยุ่นน้อย 
อีกทั้งรายละเอียดส่วนใหญ่ในโครงการฯ จะมีความซ้ําซ้อนกับรายละเอียดใน มคอ. ๒ ของหลักสูตร ประกอบกับ คณะ
ประมงได้มีบันทึกข้อความที่ อว ๖๕๐๑.๐๖๐๑.๓/๐๖๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอหารือแนวทางปฏิบัติหรือ
ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือขออนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ซึ่งขณะน้ีมีโครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญาที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วทั้งสิ้น  
๖ โครงการ และอยู่ระหว่างการดําเนินการอีก ๒ โครงการ ซึ่งคณะประมงได้ช้ีแจงข้อจํากัดที่สําคัญของการดําเนินการ
จัดทําโครงการฯ ดังน้ี 

   ๑. การจัดทําโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดเป็นรายคร้ัง และไม่สามารถ
ขออนุมัติในภาพรวมของสาขาฯ ได้ ทําให้เกิดภาระงานด้านเอกสารและเกิดข้อจํากัดในการขยายขอบเขตความร่วมมือ
ของหลักสูตร อีกทั้งในบางมหาวิทยาลัยของต่างประเทศไม่สามารถระบุช่ือสาขาในปริญญาไว้เป็นการล่วงหน้าได้ 
เน่ืองจากช่ือสาขาในปริญญาขึ้นอยู่กับโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง และในบางมหาวิทยาลัยมีสาขาที่เก่ียวข้อง
กระจายอยู่ในหลายคณะวิชา จึงยังไม่สามารถระบุช่ือคณะไว้ในโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด จนกว่า
จะมีผู้สมัครเข้าเรียน 

   ๒. การจัดทําโครงการฯ ต้องมีการจัดทําแผนการเรียนของหลักสูตรที่ร่วมโครงการของทั้งสอง 
มหาวิทยาลัยเป็นรายภาคการศึกษา แต่เน่ืองด้วยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศมีความหลากหลายมีการจัด
รายวิชาที่ไม่สามารถระบุภาคการศึกษาได้ และในบางหลักสูตรไม่มีการกําหนดรายวิชาที่นิสิตต้องเรียน เน่ืองจากเป็น
หลักสูตรที่เน้นการวิจัย ทําให้มีความยุ่งยากในการสื่อสารเพื่อขอข้อมูลดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพ่ือมา
จัดเตรียมเอกสารตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนดส่งผลให้เกิดความล่าช้าด้านเอกสาร 



  ๓. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา มีวิธีปฏิบัติ 
ที่หลากหลายเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุมัติโครงการ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมพบว่ามหาวิทยาลัยมีการกําหนดขั้นตอนที่ต้อง
ปฏิบัติและเวลาที่ใช้ในกระบวนการขออนุมัติโครงการฯ ที่มากกว่า ส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อกําหนดการรับนิสิตตามแผน  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมสอง
ปริญญา/ปรญิญาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๗.๑๙  การขออนุมัติปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ครั้งที่ ๘ จํานวน ๕,๓๙๙ ราย  

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ 
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา   
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘ จํานวน ๕,๓๙๙ 
คน ดังน้ี    

  ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕,๓๔๑ คน    
 คณะเกษตร ๑๕๐  คน 
 คณะประมง ๒๐๒  คน 
 คณะมนุษยศาสตร์ ๓๔๓  คน 
 คณะวนศาสตร์ ๑๒๘  คน 
 คณะวิทยาศาสตร์  ๑๐๐  คน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์      ๒  คน 
 คณะศึกษาศาสตร์     ๔  คน 
 คณะสังคมศาสตร์ ๕๑๘  คน  
 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์              ๑๑๗  คน 
 คณะเกษตร กําแพงแสน  ๒๖๕  คน 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๐๔  คน 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   ๓๘  คน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ๒๘๘  คน 
 คณะวิทยาการจัดการ  ๑,๑๒๕  คน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ๒๙๐  คน 
 คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา ๒๗๖  คน 
 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ๑๔๔  คน 
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ๑๗๘  คน 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ๑๗๗  คน 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ ๓๑๙  คน 



 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ๓๕๑  คน 
 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ๑๗๓  คน  
 โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ๑๓  คน 
 วิทยาลัยการชลประทาน ๓๖  คน 

  ระดับบณัฑิตศึกษา จํานวน ๕๘ คน    
  ดุษฎีบัณฑิต      ๕  คน  
   มหาบัณฑิต  ๕๓  คน 

  รวมผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑ - ๘)   
   - ดุษฎีบัณฑิต  ๘๖  คน   
   - มหาบัณฑิต ๕๑๖  คน  
    - ปริญญาตรี  ๖,๘๓๕  คน       
   รวมทั้งสิน้  ๗,๔๓๔  คน 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘ จํานวน ๕,๓๙๙ คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๙  เรื่องเสนอเพื่อทราบ        

 ๙.๑  รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔  

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกําหนดวงเงินการอนุมัติดําเนินการและการสั่งจ่าย  
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ กําหนดให้อธิการบดีมีอํานาจการ  
อนุมัติดําเนินการและการสั่งจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)    
ให้อธิการบดีรายงานการอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย น้ัน       

   กองคลังขอรายงานว่าไม่มีส่วนงานจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจํา  
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

   โดยมรีายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙.๒ การแต่งต้ังศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย   

   ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๔ ราย ดังน้ี 

   ๑. รองศาสตราจารย์ดอกรัก  มารอด  สังกัดคณะวนศาสตร์ ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา
ชีววิทยาป่าไม้ ต้ังแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ๒. รองศาสตราจารย์เอ้ือมพร  วีสมหมาย สังกัดคณะเกษตร ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
พืชสวน ต้ังแต่วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   ๓. รองศาสตราจารย์หรรษา  วัฒนานุกิจ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ๔. รองศาสตราจารย์รังสินี โสธรวิทย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขา 
วิชาวิศวกรรมอาหาร ต้ังแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือโควิด - ๑๙ ที่มีการกลายพันธ์ุเป็นหลายสายพันธ์ุ
ยังคงทวีความรุนแรงมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) และคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด พ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช-
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ การนี้ สภามหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดให้การประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ ๗/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการการประชุมทางไกล
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ดังน้ัน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คลี่คลายลงแล้ว  
สภามหาวิทยาลัยจะได้เชิญศาสตราจารย์ทั้ง ๔ ราย มารับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสต่อไป 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 

 

 

 

 

 

 



  ๙.๓  รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๖๓ 

    ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มอบกองแผนงานให้จัดทํารายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ๒๕๖๓ เพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

   การน้ี จึงขอนําเสนอรายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๖๓ เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙.๔ สรุปผลการดําเนนิการรบัสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาผา่นระบบ TCAS 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศกึษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๑ - ๔) 

    สํานักบริหารการศึกษาขอนําเสนอสรุปผลการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑ - ๔) และรายงาน
จํานวนผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ จําแนกตามคณะ 
เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙.๕  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกําพล  อดุลวิทย์ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน   

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


