
ฉบับ ณ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓    

วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา     
ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

…………………………………….     
       

  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประธานฯ แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน ท่ีได้รับแต่งต้ังใหม่ จํานวน ๘ ราย ดังน้ี 

  ๑.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากรองอธิการบดี จํานวน ๑ ราย 
ได้แก่ นายดํารงค์  ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน 

  ๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี 
ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก จํานวน ๓ ราย 
ได้แก่ 
  ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย  ดําเนตร  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
  ๒) รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารเมศ  กําแหงฤทธิรงค์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  ๓.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจํา ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา 
จํานวน ๓ ราย ได้แก่ 
  ๑) รองศาสตราจารย์ นท.สุมิตร  สุวรรณ    คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
   ๒) รองศาสตราจารย์บดินทร์  รัศมีเทศ     คณะบริหารธุรกิจ 
   ๓) รองศาสตราจารย์บัญชา  ขวัญยืน     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 

  ๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน จํานวน ๑ ราย ได้แก่ นางพงศ์พงา  เนตรหาญ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม   
 
วาระปกติ   
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ       
 ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
  ๑.๑.๑  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   ทรงปลูกต้นไม้ เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   บางเขน 
 

  ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ      
   ๑.๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน 
     ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก 
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   ๑.๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา  
    ๑.๒.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน    
  ๑.๒.๔ การช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ๑.๒.๕ การประชุมปรึกษาหารือกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 
   โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  ๑.๒.๖ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
   และนวัตกรรม 
  ๑.๒.๗ คําช้ีแจง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑.๒.๘ หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” UGP รุ่น ๒๘ 
  ๑.๒.๙ รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   - เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑.๒.๑๐ อ่ืนๆ 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๒  
  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)      
   

วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหน้าการดําเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๒ ส่วนงาน     
 ๓.๒ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
 ๓.๓ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
  ๓.๔ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    
 

วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเน่ือง   
 ๔.๑ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ 
    ปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย       
 -    
 

วาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา        
 ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
  ๖.๑ การเสนอขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 
   แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

  การบริหารงาน  
 ๖.๒ การขออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 
 ๖.๓ การขออนุมัติการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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   เกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๖.๔ การพิจารณาแนวทางการกําหนดทิศทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
 ๖.๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)      
  ๖.๖ การขออนุมัติจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
 ๖.๗ การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 
   เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  การแต่งตั้ง 
  ๖.๘ การขออนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งท่ีว่าง 
  ๖.๙ การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน ๓ ส่วนงาน  
   (๑) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
   (๒) คณะวนศาสตร์ 
   (๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 

 เรื่องท่ีคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๑ เรื่อง   
    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง          
  ๖.๑๐ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมกีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอน 
    ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
  ๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ จํานวน ๒ หลักสูตร 
  ๖.๑๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๕ หลักสูตร 
  ๖.๑๓ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร 
  ๖.๑๔ การขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง จํานวน ๓ หลักสูตร 
 ๖.๑๕ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรโดยการแก้ไขแบบ สมอ. ๐๘ จํานวน ๓ หลักสูตร 
  ๖.๑๖ การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  
   ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
   ๖.๑๗ การขออนุมัติปิดรายวิชา จํานวน ๑๒ รายวิชา และย้ายรายวิชาไปบรรจุในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม จํานวน ๓๐ รายวิชา 

  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับรายวิชา ๑ เร่ือง 
 ๖.๑๘ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา ใช้รายวิชาร่วม และปิดรายวิชา จํานวน ๑๗ รายวิชา 

  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการบริหารงาน ๑ เรื่อง 
  ๖.๑๙ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การเทียบผลสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษใหม่ สําหรับนิสิตปริญญาตรี 

  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 
  ๖.๒๐  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๘ จํานวน ๖,๘๙๖ ราย  
 

วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและเห็นชอบ     
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     - 
 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ      
  ๘.๑ รายงานงบแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๘.๒ รายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๘.๓ รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
   เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 ๘.๔ สรุปรายงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ Morinaga Institute of Biological 
   Science, Japan  
  ๘.๕ รายงานผลการสอบถามความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะดิจิทัลในการเรียนการสอน 
   และการสอบ 
 ๘.๖ รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน คร้ังละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนมิถุนายน 
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๘.๗ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ    
 
วาระลับ  
 
วาระท่ี ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๒  
  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระลับ)     
 
วาระท่ี ๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๒.๑  การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ลับ)   
  ๒.๒ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบผลการขอทบทวนการขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งท่ี ๑  
   จํานวน ๒ ราย (ลับ)  
 
วาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  ๓.๑ รายงานผลการดําเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๑ ราย (ลับ)  
 
 

.......................................    
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รายละเอียดประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓     

วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา       
ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน    

…………………………………….      
      

วาระปกติ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ      
  ๑.๑.๑  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นไม้ 
เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
  เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังสวน ๑๐๐ ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ และสร้างความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ       
   ๑.๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ือ 
อย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก 

  คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจาก 
ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือ
สํานัก ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประชุมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ หรือ
หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก และรับทราบรายช่ือผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก จํานวน ๔ ราย ดังน้ี 

   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารเมศ  กําแหงฤทธิรงค์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ  คณบดีคณะประมง 
   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย  ดําเนตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   ๔. รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

  คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจาก 
ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือ
สํานัก ได้กําหนดการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกท้ัง ๔ ราย และดําเนินการเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก จํานวน ๓ คน แลว้จัดทําเหตุผลเชิงวิเคราะห์ประกอบการคัดเลือก เสนอต่อ
รักษาการแทนอธิการบดี เพ่ือดําเนินการออกประกาศผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท
ผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก แล้วจะรายงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี
ท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับทราบผลการคัดเลือกต่อไปน้ัน 

  เน่ืองจากรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ออกมาตรการและประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมา 
อย่างต่อเน่ือง ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐท่ีกําหนดแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019, COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์อย่างเคร่งครัด   

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากคณบดี ผู้อํานวยการ หรือ 
หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากคณบดี ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน 
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ ท่ีกําหนดไว้ในวันจันทร์ท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ออกไปก่อน และจะได้เชิญประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง เม่ือสถานการณ์ได้คลี่คลายลงตามสมควร 

  เน่ืองจากสถานการณ์ COVID19 ได้คลี่คลายลงและรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรน คณะกรรมการ
คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ หรือ
หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก จึงได้เชิญประชุมเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ หรือ
หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๐ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีประชุมได้รับฟังการนําเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครท้ัง ๔ ราย และลงมติเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก ผลปรากฏว่า ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก 
คือ  

   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย  ดําเนตร   คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

   ๒. รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารเมศ  กําแหงฤทธิรงค์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

  โดยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท
ผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรากฏดังเอกสารแนบ 
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   ๑.๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา  
  ตามท่ี คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจาก
คณาจารย์ประจํา และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๕ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการรับสมัครและอํานวยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและการรับสมัคร 
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา และได้กําหนดการ 
ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับรองรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา โดยกําหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
นําเสนอวิสัยทัศน์ต่อผู้มีสิทธ์ิเลือกตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ผ่านระบบ Teleconference และ Nontri Live ไปยังทุกวิทยาเขต และกําหนดให้วันอังคารท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นวันลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา ในแต่ละวิทยาเขต  
และในวันพุธท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประธานกรรมการคัดเลือกฯ ทําหนังสือรายงานผลการเลือกต่อรักษาการแทน
อธิการบดี เพ่ือดําเนินการออกประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา 
ต่อไป น้ัน  

   เน่ืองจากรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ออกมาตรการและประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมา
อย่างต่อเน่ือง ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐท่ีกําหนดแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019, COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจาก
คณาจารย์ประจํา จึงขอเลื่อนกําหนดการนําเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก และการลงคะแนนเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา ออกไปก่อน โดยจะแจ้งกําหนดการนําเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้า
รับการคัดเลือก และการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลอืกจากคณาจารย์ประจํา ให้ทราบ
ต่อไป  

   อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับท่ี ๑๖ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การขยาย
ระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร (คราวท่ี ๒) ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และข้อกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๙) ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนตามลําดับ ประกอบกับ การกําหนดให้ผ่อนผันการใช้
อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไ์ด้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานท่ีทํางานตามปกติตามมาตรการผ่อนคลาย 
ในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค  (COVID-19) ฉบับท่ี ๑๗ เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศ
เพ่ิมเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

   การน้ี คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจาก
คณาจารย์ประจํา ได้ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
กําพล  อดุลวิทย์ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี และได้กําหนดการนําเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร จํานวน ๙ ราย 
และการดําเนินการคัดเลือก และการรับรองจํานวนผู้มีสิทธิเลือกในแต่ละวิทยาเขต ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา ในวันพุธท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดให้มีการลงคะแนนเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลปรากฏว่าผู้ได้รับคะแนนสูงสุด จํานวน ๓ คน ดังน้ี 

   ๑. รองศาสตราจารย์ น.ท.สุมิตร  สุวรรณ   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

   ๒. รองศาสตราจารย์บดินทร์  รัศมีเทศ   คณะบริหารธุรกิจ 

   ๓. รองศาสตราจารย์บัญชา  ขวัญยืน   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  

  ท้ังน้ี รักษาการแทนอธิการบดีได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจํา ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 
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    ๑.๒.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน    
  ตามท่ี คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจาก
คณาจารย์ประจํา และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๕ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการรับสมัครและอํานวยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
คัดเลือกและการรับสมัครผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และได้กําหนดการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับรอง
รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน โดยกําหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศน์ต่อผู้มีสิทธ์ิเลือกตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ กําหนด 
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Teleconference และ Nontri Live ไปยังทุกวิทยาเขต และ
กําหนดให้วันอังคารท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือก
จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในแต่ละวิทยาเขต และในวันพุธท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประธานกรรมการ
คัดเลือกฯ ทําหนังสือรายงานผลการเลือกต่อรักษาการแทนอธิการบดี เพ่ือดําเนินการออกประกาศผลการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ต่อไปน้ัน  

   เน่ืองจากรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ออกมาตรการและประกาศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมา
อย่างต่อเน่ือง ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐท่ีกําหนดแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019, COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจาก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจึงขอเลื่อนกําหนดการนําเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก และการลงคะแนน
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ออกไปก่อน โดยจะแจ้ง
กําหนดการนําเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก และการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ทราบต่อไป  

   อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับท่ี ๑๖ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เร่ือง การขยาย
ระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร (คราวท่ี ๒) ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และข้อกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๙) ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนตามลําดับ ประกอบกับ การกําหนดให้ผ่อนผันการใช้
อาคารสถานท่ีของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานท่ีทํางานตามปกติตามมาตรการผ่อนคลาย 
ในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค  (COVID-19) ฉบับท่ี ๑๗ เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศ
เพ่ิมเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

   การน้ี คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจาก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้ประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมกําพล  อดุลวิทย์ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี และได้กําหนดการนําเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร จํานวน 
๖ ราย และการดําเนินการคัดเลือก และการรับรองจํานวนผู้มีสิทธิเลือกในแต่ละวิทยาเขต ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในวันพุธท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดให้มีการ
ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เม่ือวันพฤหัสบดี
ท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลปรากฏว่า ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด คือ นางพงศ์พงา  เนตรหาญ ตําแหน่งนักตรวจสอบภายใน 
ชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  

 ท้ังน้ี รักษาการแทนอธิการบดีได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลับสายสนับสนุน ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 
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  ๑.๒.๔ การช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
   ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนท่ีสุด ท่ี สผ ๐๐๑๗.๑๓/๓๒๐๐  
ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หนังสือฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วุฒิสภา ด่วนท่ีสุด ท่ี สว (กมธ ๑) ๐๐๐๙/ว๐๒๘๗๘ ลงวันท่ี 
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เข้าร่วมประชุมช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 
ดังความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

   ตามร่างเบ้ืองต้น แผนการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม และหน่วยงานในสังกัด จะเข้าช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ดังน้ี 

   ๑. แผนการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้แทนราษฎร ในลําดับท่ี ๑๗ วันอังคารท่ี ๔ สิงหาคม ถึงวันพุธท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ (สผ.) ช้ัน ๖ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 

   ๒. แผนการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วุฒิสภา ในลําดับที่ ๑๗ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ถึงวันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๔๑๖ - ๔๑๗ ช้ัน ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 

  ๓. แผนการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และแผนบูรณาการการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ ยังไม่แจ้งกําหนดการประชุม 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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 ๑.๒.๕ การประชุมปรึกษาหารือกรอบและแนวทางการขับเคล่ือนโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมกรอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ 
๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม Miracle Grand AB ช้ัน ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 
โดยกล่าวถึงกรอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมทําหน้าท่ีเป็น System Integrator 
ในการจ้างงานประชาชนท่ัวไป บัณฑิตจบใหม่ และนิสิตนักศึกษาให้มีงานทําและร่วมดําเนินกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ชุมชนและให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชนในตําบลท่ีรับผิดชอบ ภายในงานดังกล่าวมีการ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อุดมศึกษาพลังเปลี่ยนประเทศไทยและแก้ไขความยากจนอย่างย่ังยืนถาวร” โดย ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ ประเวศ  วะสี ตลอดจนกิจกรรมการอภิปรายรูปแบบการบูรณาการการแก้ปัญหาความยากจนระดับตําบล 
โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   การน้ี ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 
๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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  ๑.๒.๖ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งขับเคลื่อน BCG Model ซ่ึงเป็น
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ท่ีจะเร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างท่ัวถึงบนฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน
สอดคล้อง กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเติบโตโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง และการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

    การน้ี ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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 ๑.๒.๗ คําช้ีแจง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ตามท่ีราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม-
ศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงทําให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศแสดง
ความคดิเห็นอย่างกว้างขวาง ท้ังสนับสนุนและไม่เห็นด้วยต่อหลักเกณฑ์ใหม่ โดยเห็นว่าเพ่ิมความยุ่งยากมากกว่าเดิม น้ัน 
ซ่ึงเม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆสกุล ประธานคณะทํางานขับเคลื่อนและติดตาม
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศาสตราจารย์ศันสนีย์ 
ไชยโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ด้านตําแหน่งวิชาการ ได้ร่วมกันแถลงข่าว
ช้ีแจงถึง ประกาศ ก.พ.อ.ฉบับดังกล่าว โดยกล่าวว่า หลักเกณฑ์ฉบับใหม่น้ีเปิดโอกาสให้คณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ 
ได้หลากหลายวิธีและง่ายข้ึน แต่ก็ไม่ได้ลดมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการลง และเป็นการปรับปรุงเพ่ือให้การเข้าสู่
ตําแหน่งวิชาการของคณาจารย์มีความเป็นสากล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ๔ กลุ่ม ท่ีสอดคล้อง 
กับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทย และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก และแก้ไขหลักเกณฑ์เดิม 
ท่ีไม่เหมาะสม ไม่ทันสมัย โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์แต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการ ของแต่ละ
มหาวิทยาลัย มาร่วมกันแสดงความเห็นในการจัดทําประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหม่น้ี  

   การน้ี ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอคําช้ีแจง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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 ๑.๒.๘ หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” UGP รุ่น ๒๘ 

     ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย 
มีภารกิจหลักในการประสานและส่งเสริมการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน 
การศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
ท่ีดีมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยและอุดมศึกษา ตามท่ีกรอบอุดมศึกษาระยะยาว ๑๖ ปี  
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทกํากับการพัฒนาอุดมศึกษาของไทยได้กําหนดไว้  

   สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้กําหนดจัดอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา” UGP รุ่น ๒๘ สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีการจัดอบรมรวม ๖ วัน ระหว่างวันท่ี ๙ - ๑๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ จํานวน 
๒๕ คน เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรด้านธรรมาภิบาลในการกํากับ 
ดูแลมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเด็นท้าทายต่างๆ ของการกํากับดูแลท่ีดี ตลอดจน
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
ท้ังน้ี ท่านสามารถสมัครเข้าอบรมหลักสูตรได้โดยตรงท่ี http://www.knit.or.th ภายในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
และแจ้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือจะได้ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

     การน้ี นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ 
การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบและพิจารณาเข้าร่วม  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๗ - 
 
 
 ๑.๒.๙ รายงานผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ครบรอบปีท่ี ๓ ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 

                          โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๘ - 
 
 ๑.๒.๑๐ อื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๙ - 
 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๒ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)  
   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๒  
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระปกติ จํานวน ๓๙ หน้า  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี  
๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      
 ๓.๑  ความคืบหน้าการดําเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๒ ส่วนงาน  
   ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน 
จํานวน ๒ ส่วนงาน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ    

   การน้ี ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน  
๒ ส่วนงาน ดังน้ี    
     

ลําดับท่ี    ส่วนงาน       
และประธานกรรมการสรรหา ความคืบหน้าการดําเนินการสรรหา 

๑ คณะศึกษาศาสตร์ 
(นายเอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ) 

- วันศุกร์ท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชุมเพ่ือกําหนด 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
- วันจันทร์ท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รับฟังการนําเสนอวิสัยทัศน์  
  และแนวทางการบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตร์  
- สรุปผลการสรรหาในวันจันทร์ท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
   ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๓   

๒ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
(รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ) 

- วันศุกร์ท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชุมเพ่ือกําหนด 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
- วันพุธท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รับฟังการนําเสนอวิสัยทัศน์  
  และแนวทางการบริหารจัดการคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  
- แต่เน่ืองจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับทราบว่า คณะกรรมการ 
  ประจําคณะพาณิชยนาวีนานาชาติชุดปัจจุบันท่ีได้มีการเสนอ 
  รายช่ือกรรมการสรรหาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้แทน 
  ผู้ปฏิบัติงานของคณะได้ครบวาระต้ังแต่วันท่ี ๑๕ ตุลาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๒ และยังไม่ได้มีการแต่งต้ังกรรมการประจําคณะใหม่  
  คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติเลื่อนการประชุมสรุปผลการ 
  สรรหาในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ  
  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาในการ 
  ประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปก่อน และขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ทราบ เพ่ือพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการสรรหาต่อไป 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา ดังน้ี 

   ๑. รับทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๒ ส่วนงาน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์  
และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  

   ๒. ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่า กรณีกรรมการสรรหาที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซ่ึงได้รับการ
เสนอช่ือจากคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยนาวีนานาชาติท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่งไปแล้ว จะสามารถทําหน้าท่ี 



- ๒๑ - 
 
กรรมการสรรหาต่อไปได้หรือไม่ ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติเลื่อนการประชุมในครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ จากเดิมกําหนดไว้
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเม่ือคณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้รับทราบผลการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะได้นําไปประกอบการพิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒ - 
 
 ๓.๒ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ ให้ดํารง 
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง 
ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง นายจงรัก  
วัชรินทร์รัตน์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



- ๒๓ - 
 
 ๓.๓ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และรักษาการแทนอธิการบดีดําเนินการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เพ่ือพิจารณาดําเนินการ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป  
โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอเพ่ือ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือ ท่ี อว. ๖๕๐๑.๐๑/๘๗๔ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอให้ดําเนินการเสนอขอพระราชทาน
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   จากการติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔ - 
 
  ๓.๔ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และรักษาการแทนอธิการบดีได้ดําเนินการเสนอเร่ืองไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือพิจารณาดําเนินการ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบ 
การเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือ ท่ี อว. ๖๕๐๑.๐๑/๘๗๔ ลงวันท่ี ๑๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอให้ดําเนินการเสนอขอ
พระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  จากการติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๕ - 
 
 
วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเน่ือง    
   ๔.๑ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... 
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติหลักการในการจัดทําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... และมอบคณะกรรมการจัดทําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... ดําเนินการต่อไป 
โดยท่ีประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีส่วนงานภายในเป็นจํานวนค่อนข้างมาก 
กรณีการแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท้ังประธานและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
หัวหน้าส่วนงานเฉพาะแต่ละส่วนงาน อาจไม่สัมพันธ์กับจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีน้อยกว่า 
จึงเสนอให้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงานแทนกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและยืดหยุ่นในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี น้ัน  

   คณะกรรมการจัดทําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ....  ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา  

   โดยรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖ - 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗ - 
 
วาระท่ี ๖   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 ๖.๑ การเสนอขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
   ด้วยภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท่ีได้ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการในด้านพันธุศาสตร์ ทรงจัดต้ังโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รวมถึงทรงริเริ่มโครงการค้นคว้าท่ีเกี่ยวข้องด้านพันธุศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 
อีกมากมายที่บังเกิดผลดีต่อพสกนิกรท่ัวท้ังประเทศ  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเสนอขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



- ๒๘ - 
 
  การบริหารงาน        
 ๖.๒ การขออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 
   ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยมีหน้าท่ีเพ่ือกําหนดนโยบาย กํากับ ติดตามการนําแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา ๕ ปี (ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ๒๕๖๗) ซ่ึงคณะทํางานฯ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา ๕ ปี (ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) โดยได้ศึกษานโยบายการ
พัฒนาประเทศ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และแผนการศึกษา 
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี โดยดําเนินการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์
ตนเอง สํารวจความคิดเห็น ความคาดหวังของผู้บริหาร จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นกับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล และได้นําเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณา 
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ และให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) พิจารณา 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ 
เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙ - 
 
 ๖.๓ การขออนุมัติการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติในหลักการในการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ น้ัน 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีคณะวิชาเสนอช่ือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา 
ดําเนินการต่อเวลาราชการ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ 
เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว และเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือทราบ 

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมทราบกรณีไม่มีคณะวิชาเสนอช่ือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการต่อเวลาราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๐ - 
 
 ๖.๔ การพิจารณาแนวทางการกําหนดทิศทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
    ตามท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณากําหนดแนวทางการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ 
ระบบการประเมินคุณภาพโดยสถาบันการจัดอันดับช้ันนําของโลก น้ัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางการกําหนด 
ทิศทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลท่ีถูกกําหนด 
จากสถาบันจัดอันดับช้ันนําของโลก ๖ สถาบัน ได้แก่ QS World University Rankings, THE Rankings, U-Mutirank, 
THOMPSON, Webometrics และ UI GreenMetric World University Ranking  

   ท่ีประชุมรองอธิการบดี ในการประชุมครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ได้พิจารณาแนวทางเพ่ิมเติมสําหรับการกําหนดทิศทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร์ท่ี  
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
แนวทางการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๔ เกณฑ์การจัดอันดับ ดังน้ี 

   ๑. ขอเพ่ิมเติม แนวทางการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จํานวน ๒ การจัดอันดับ ได้แก่ 
(๑) THE Impact Ranking และ (๒) QS Rating Stars   

   ๒. ขอปรับปรุง แนวทางการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จํานวน ๒ การจัดอันดับ ได้แก่ 
(๑) THE by Subject Rankings และ (๒) U-Multirank 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร   

    ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการกําหนดทิศทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลกของมหาวิทยาลัย 
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 ๖.๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)     
   ตามท่ี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๗ (๑) กําหนดว่า “รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสต่อสภา 
มหาวิทยาลัย” น้ัน 

   คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และครั้งท่ี 
๓/๒๕๖๓ เม่ืออังคารท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้สอบทานการดําเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และได้จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
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 ๖.๖ การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ (Integrates Innovation Technology and AI Center : I2TAC) 
เป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือรับผิดชอบภารกิจวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการท่ีครอบคลุมศาสตร์ด้านการประยุกต์ใช้งานข้อมูลจากเทคโนโลยีวิศวกรรม
นวัตกรรมใหม่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองภารกิจหลักในการนําเทคโนโลยี
นวัตกรรมมาใช้พัฒนาสู่การเกษตรอัจฉริยะในอนาคตตามนโยบาย Thailand 4.0 ท้ังน้ี ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวม
และปัญญาประดิษฐ์จัดต้ังข้ึนจากโครงการท่ีดําเนินการต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน จึงมีความ
พร้อมดําเนินงานด้วยงบประมาณของโครงการ โดยไม่ต้องการทรัพยากรสนับสนุนเพ่ิมเติมจากส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๓ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

             โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

             ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและ
ปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์      
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  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
  ๖.๗ การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ตามท่ี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๑ กําหนดว่า “มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีกองทุนของมหาวิทยาลัย กองทุนของวิทยาเขต 
หรือกองทุนของส่วนงาน ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย การจัดต้ัง การบริหาร การยุบเลิกกองทุน การชําระบัญชี 
และการโอนทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด” มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการร่างข้อบังคับกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือจัดทําร่างระเบียบกองทุน 
มหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานบุคคลพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในตําแหน่งหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ 
ยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณา 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร์ท่ี 
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร    

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนา
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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   การแต่งตั้ง 
   ๖.๘ การขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตําแหน่งท่ีว่าง 
   ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒๐ ราย โดยแต่งต้ังให้ นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ 
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวาระ 
การดํารงตําแหน่งสองปี เน่ืองจาก นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ ได้ถึงแก่กรรมเม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จึงทําให้พ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
คณะหน่ึง ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกไม่เกิน ๒๐ คน โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับฯ การน้ี มหาวิทยาลัย 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตําแหน่งท่ีว่าง   

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ัง นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ เป็นประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตําแหน่งท่ีว่าง 
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  ๖.๙ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน ๓ ส่วนงาน 
   เพ่ือให้การบริหารงานของส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน ดังน้ี       

                 ๑. ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันท่ี ๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบัน 
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                 ๒. คณบดีคณะวนศาสตร์ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งต้ังคณบดีคณะวนศาสตร์ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   ๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งต้ังคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน 
ตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังและถอดถอน
คณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ 
วิธีการแต่งต้ังและถอดถอนผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา 
ประกอบด้วย 

                  ๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                              ประธานกรรมการ 

                  ๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
                      ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน หรือประธานสภาพนักงาน  
    จํานวน ๑ คน                                                             กรรมการ 

                  ๓)  ผู้แทน ก.บ.ม. จํานวน ๒ คน                                                        กรรมการ 

  ๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ด้านวิชาการท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษา 
                      หรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนงาน จํานวน ๒ คน     กรรมการ 

                   ๔) ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีสังกัดส่วนงาน 
    จํานวน ๑ คน                                                   กรรมการ 

                  ท้ังน้ี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้ท่ีเห็นสมควรทําหน้าท่ีเลขานุการ  

 

   อน่ึง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แนวทางการพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสรรหาซ่ึงเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และประธานสภา
พนักงาน โดยวิธีเลือกจากรายช่ือเรียงตามลําดับตัวอักษร ดังน้ี 

  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงาน 
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   ๒. รองศาสตราจารย์บดินทร์  รัศมีเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา 

  ๓. รองศาสตราจารย์บัญชา  ขวัญยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา 

   ๔. นางพงศ์พงา  เนตรหาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

  ๕. รองศาสตราจารย์ นท.สุมิตร  สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทคณาจารย์ประจํา 
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  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง   
   ๖.๑๐ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมกีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอน 
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
    ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าท่ีเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธ 
ท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ บรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมกีฬาและการ 
เป็นผู้ฝึกสอน ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาส 
ทางการศึกษาด้านอุตสาหกรรมกีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาสู่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือผลิตบัณฑิต 
ท่ีมีองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาควบคู่ไปกบัการจัดการกีฬาในอุตสาหกรรมกีฬา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 
ด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อย่างเป็นรูปธรรม โดยกําหนด 
เปิดรับนิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จํานวน ๔๐ คนต่อปี  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
กีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอน ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)   
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 ๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ จํานวน ๒ หลักสูตร  
    ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าท่ีเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน          

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี 
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ ๒ สว่นงาน เปิดสอนหลักสูตรใหม่ จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 
 

ส่วนงาน     จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปิดสอน 
๑) คณะวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 
    โดยมีกําหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    และกําหนดรับนิสิต แบบ ก ๒ จํานวน ๑๐ คน/ปี 

๒) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
    การสัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    โดยมีกําหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    และกําหนดรับนิสิต จํานวน ๖ คน/ปี 

รวม ๒ หลักสูตร 
 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน เปิดสอนหลักสูตรใหม่ จํานวน ๒ หลักสูตร  
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 ๖.๑๒ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๕ หลักสูตร 
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าท่ีเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 
เม่ือวันพุธท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ ๘ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๕ หลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑ หลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๕ หลักสูตร 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๒ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน  
๗ หลักสูตร ดังน้ี  
 

ส่วนงาน     จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑) คณะวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล 

    การผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
    (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓) คณะศึกษาศาสตร์ ๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔) คณะเศรษฐศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
    และทรัพยากร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕) คณะสัตวแพทยศาสตร์  ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
    และชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
    และชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖) คณะเกษตร กําแพงแสน ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ส่วนงาน     จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๗) คณะศึกษาศาสตร์ 
    และพัฒนศาสตร์ 

๑) หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘) คณะวิทยาการจัดการ ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
รวม ๑๕ หลักสูตร 

 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของ  
๘ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๕ หลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑ หลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๕ หลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๒ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๗ หลักสูตร  
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 ๖.๑๓ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร 
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าท่ีเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน 

   คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 
เม่ือวันพุธท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ ๓ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๒ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน  
๒ หลักสูตร ดังน้ี  
 

ส่วนงาน     จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
๑) คณะวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓) คณะศึกษาศาสตร์  ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รวม ๔ หลักสูตร 

 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๓ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
จํานวน ๔ หลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๒ หลักสูตร และภาคการศึกษาท่ี ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๒ หลักสูตร 
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 ๖.๑๔ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าท่ีเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 
เม่ือวันพุธท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ๒ ส่วนงาน ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร โดยเริ่มใช้กับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี  
 

ส่วนงาน     จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปรับปรุง 
๑) คณะศึกษาศาสตร์ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ 

    ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพ่ือพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

    อุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รวม ๓ หลักสูตร 
                    

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรของ ๒ ส่วนงาน จํานวน ๓ หลักสูตร 
โดยเริ่มใช้กับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
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  ๖.๑๕ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรโดยการแก้ไขแบบ สมอ. ๐๘ จํานวน ๓ หลักสูตร 
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าท่ีเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 
เม่ือวันพุธท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้  ๓ ส่วนงาน ปรับปรุงหลักสูตรโดยการแก้ไขแบบ สมอ.๐๘ จํานวน ๓ หลักสูตร ดังน้ี 
  ๑. อนุมัติให้คณะเกษตรปรับปรุงหลักสูตรโดยการแก้ไขแบบ สมอ.๐๘ จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 
  ๑) แก้ไขการพิมพ์ช่ือภาษาอังกฤษและรายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนของรายวิชา ๐๑๐๐๘๔๒๔ โรคพืช 
ท่ีเกิดจากเช้ือรา ในแบบ มคอ. ๒ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้าท่ี ๑๘ และหน้า ๙๙ ให้สอดคล้องและถูกต้องตามการเสนอขอปรับปรุงรายวิชา ๐๑๐๐๘๔๒๔  
(ซ่ึงได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงรายวิชาจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันจันทร์ท่ี  
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) ดังน้ี 
 

 
 

  ๒) แก้ไขการพิมพ์รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อนของรายวิชา ๐๑๐๐๙๑๑๒ วิทยาศาสตร์ทางดิน ในแบบ  
มคอ. ๒ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้าท่ี ๓๓ ให้
สอดคล้องและถูกต้องตามต้นสังกัดรายวิชา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังน้ี 
 

  

  ๒. อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรปรับปรุงหลักสูตร โดยการแก้ไขแบบ สมอ. ๐๘ โดยแก้ไขการ
กําหนดคุณสมบัติผู้ท่ีต้องการรับเข้าศึกษาในแบบ มคอ. ๒ หน้า ๒ ข้อ ๕.๓ จาก “รับเฉพาะนิสิตไทย” เป็น “รับท้ังนิสิต
ไทยและนิสิตต่างชาติ” ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๒ ส่วนงานปรับปรุงหลักสูตรโดยการแก้ไข 
แบบ สมอ. ๐๘ จํานวน ๓ หลักสูตร 

จากเดิม แก้ไขเป็น 
๐๑๐๐๘๔๒๔ โรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา    ๓(๒-๓-๖)       
                  (Fungi Diseases of Plants) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ๐๑๐๐๘๔๒๑ 

๐๑๐๐๘๔๒๔ โรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา     ๓(๒-๓-๖) 
         (Fungal Diseases of Plants) 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน ๐๑๐๐๘๒๒๑ 

จากเดิม แก้ไขเป็น 
๐๑๐๐๙๑๑๒ วิทยาศาสตร์ทางดิน     ๓(๒-๓-๖)             
                  (Soil Science) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ๐๑๔๐๓๑๑๑ หรือ ๐๑๔๐๓๑๑๓ 

๐๑๐๐๙๑๑๒ วิทยาศาสตร์ทางดิน     ๓(๒-๓-๖)      
                  (Soil Science) 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน ไม่มี 
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  ๖.๑๖ การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตว-
แพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าท่ีเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 
เม่ือวันพุธท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงเป็นรายวิชาเปิดใหม่เป็นรายวิชาเฉพาะเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้นิสิตได้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
ในการประกอบอาชีพในสายงานเทคนิคการสัตวแพทย์ ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
จํานวน ๒ รายวิชา ดังน้ี 

   ๑) รายวิชา ๐๑๐๐๖๔๓๒ การจัดการสัตว์ป่าและสัตว์พิเศษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

   ๒) รายวิชา ๐๑๖๐๐๔๑๒ โลหิตวิทยาของสัตว์และจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัย II จํานวน ๓(๓-๐-๖)  
หน่วยกิต 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒ รายวิชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๕ - 
 
    ๖.๑๗ การขออนุมัติปิดรายวิชา จํานวน ๑๒ รายวิชา และย้ายรายวิชาไปบรรจุในหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม จํานวน ๓๐ รายวิชา 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าท่ีเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 
เม่ือวันพุธท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะเกษตรปิดรายวิชา จํานวน ๑๒ รายวิชา และย้ายรายวิชาไปบรรจุในหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม จํานวน ๓๐ รายวิชา เน่ืองจากมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ และรหัสรายวิชา ๐๑๐๐๒xxx ท่ีเปิดสอนให้กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-
เกษตร (กลุ่มสัตวบาล) ไม่มีนิสิตตกค้างในสาขาดังกล่าวแล้ว ดังน้ี 

  ๑.  ปิดรายวิชา จํานวน ๑๒ รายวิชา ดังน้ี 
      - รายวิชา ๐๑๐๐๒๓๒๒ การวิเคราะห์อาหารสัตว์  จํานวน ๒(๑-๓-๔) หน่วยกิต 
                         - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๑๑ การผลิตสัตว์ปีก  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
      - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๑๒ การผลิตสุกร  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
                         - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๑๓ การผลิตโคกระบือเน้ือ  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
      - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๑๔ การผลิตโคนม  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
                         - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๒๒ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  จํานวน ๒(๑-๓-๔) หน่วยกิต 
      - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๒๔ การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์   จํานวน ๒(๑-๓-๔) หน่วยกิต 
                         - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๕๓ การดูแลสัตว์เลี้ยง   จํานวน ๓(๓-๓-๖) หน่วยกิต 
      - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๗๑ เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
                         - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๙๖ เรื่องเฉพาะทางสัตวบาล  จํานวน ๑-๓ หน่วยกิต 
      - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๙๗ สัมมนา  จํานวน ๑(๐-๐-๒) หน่วยกิต 
                         - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๙๘ ปัญหาพิเศษ  จํานวน ๓ หน่วยกิต 

  ๒.  ย้ายรายวิชา ๐๑๐๐๒xxx จํานวน ๓๐ รายวิชา จากเดิมสังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เกษตร มาบรรจุในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม ดังน้ี  

                      ๒.๑ จัดเป็นรายวิชาบริการให้กับหลักสูตรอ่ืน จํานวน ๕ รายวิชา                              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๑๐๑ หลักปศุสัตว์เบ้ืองต้น  จํานวน ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต            
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๓๐๒ ทรัพยากรสัตว์และการจัดการ  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

                             - รายวิชา ๐๑๐๐๒๓๗๑  สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
    เบ้ืองต้น    
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๗๓  สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
     ประยุกต์  

                              - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๗๔ การเพาะเล้ียงเซลล์สัตว์   จํานวน ๓(๒-๒-๕) หน่วยกิต  



- ๔๖ - 
 
                       ๒.๒ จัดเป็นรายวิชาเฉพาะบังคับ จํานวน ๙ รายวิชา  
                             - รายวิชา ๐๑๐๐๒๑๑๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
                            - รายวิชา ๐๑๐๐๒๓๒๑ โภชนศาสตร์สัตว์  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๓๓๑ การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๓๔๑ กายวิภาคเบ้ืองต้นของสัตว์เลี้ยง  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๓๔๒ สรรีวิทยาเบ้ืองต้นของสัตว์เลี้ยง  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๓๔๓ ปฏิบัติการเร่ืองสรีรวิทยาของสัตว์  จํานวน ๑(๑-๓-๒) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๓๕๑ หลักสุขศาสตร์สัตว์และสุขาภิบาล  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๓๙๙ การฝึกงานเฉพาะด้าน  จํานวน ๓(๐-๑๕-๘) หน่วยกิต            
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๕๐ การจัดการและบริหารธุรกิจปศุสัตว์   จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

                      ๒.๓ จัดเป็นรายวิชาเฉพาะเลือก จํานวน ๑๖ รายวิชา                           
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๑๕ การเลี้ยงม้า  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๑๖ การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๑๗ การจัดการฝูงโคนม  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๑๘ การบังคับและการจัดการดูแลสัตว์   จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๒๑ โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์   จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๒๓ กรรมวิธีผลิตวัตถุดิบและอาหารสัตว์  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๔๑ การผสมเทียม   จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๔๒ สรรีวิทยาประยุกต์เพ่ือการผลิตสัตว์   จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๔๓ จรรยาบรรณและสวัสดิภาพสัตว์  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๕๑ การจัดการสุขภาพสัตว์  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๕๒ โรคและการรักษาสุขภาพ  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๖๑ หลักวิทยาศาสตร์เน้ือสัตว์  จํานวน ๓(๒-๓-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๖๒ หลักวิทยาศาสตร์นํ้านม  จํานวน ๓(๒-๓-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๗๒ ชีววิทยาโมเลกุลด้านสัตวศาสตร์  จํานวน ๓(๒-๒-๕) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๙๒ ข้อมูลฟาร์มและการใช้ประโยชน์  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต              
   - รายวิชา ๐๑๐๐๒๔๙๙ การฝึกงานพิเศษ  จํานวน ๓(๐-๑๕-๕) หน่วยกิต  
   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้คณะเกษตรปิดรายวิชา จํานวน ๑๒ รายวิชา และย้าย
รายวิชาไปบรรจุในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม จํานวน ๓๐ รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๗ - 
 
 
  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับรายวิชา ๑ เร่ือง 
 ๖.๑๘ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา ใช้รายวิชาร่วม และปิดรายวิชา จํานวน ๑๗ รายวิชา 
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าท่ีเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา   
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี  
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ ๗ ส่วนงาน เปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา ใช้รายวิชาร่วม และปิดรายวิชา จํานวน ๑๗ รายวิชา ดังน้ี  
  ๑. อนุมัติให้คณะเกษตร เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา คือ 
   - รายวิชา ๐๑๐๐๕๔๑๗ การวางแผนและการจัดการไฟฟ้าอาคารในฟาร์ม จํานวน ๓(๒-๓-๖) 
หน่วยกิต 

  ๒.  อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๖ รายวิชา และปิดรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา  
คือ 
   - เปิดรายวิชา ๐๑๓๗๓๑๐๑ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน จํานวน ๓(๓-๐-๖) 
หน่วยกิต 
   - เปิดรายวิชา ๐๑๓๗๓๓๒๒ วรรณคดีและวัฒนธรรมสมัยวิกตอเรีย จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
  - เปิดรายวิชา ๐๑๓๗๓๓๒๔ สัจนิยมและธรรมชาตินิยมในวรรณคดีอเมริกัน จํานวน ๓(๓-๐-๖)  
หน่วยกิต 
  - เปิดรายวิชา ๐๑๓๗๓๔๔๒ วรรณคดีเอกของโลก จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
  - เปิดรายวิชา ๐๑๓๗๓๔๕๘ วรรณคดีจินตนิมิตกับวัฒนธรรมประชานิยม จํานวน ๓(๓-๐-๖)  
หน่วยกิต 
  - เปิดรายวิชา ๐๑๓๗๓๔๕๙ นิเวศวิจารณ์ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
  - ปิดรายวิชา ๐๑๓๕๕๓๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือนักกีฬาและผู้ตัดสิน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต  
  - ปิดรายวิชา ๐๑๓๕๕๓๐๗ ภาษาอังกฤษสําหรับการเลขานุการ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

  ๓. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ 
  - รายวิชา ๐๑๒๐๕๔๑๑ การวิเคราะห์เชิงซ้อนทางวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

 ๔. อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ 
   - รายวิชา ๐๑๕๓๗๖๗๔ คลนิิกปฏิบัติเฉพาะทางเธอริโอจีโนโลยีในสัตว์เล็ก จํานวน ๔(๐-๘-๔)  
หน่วยกิต 
 

 ๕. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา คือ 
   - รายวิชา ๐๒๒๐๖๔๕๘ เมตะฮิวริสติกส์และการประยุกต์สําหรับการผลิตและโลจิสติกส์ จํานวน  
๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

  ๖.  อนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการ ปิดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ 
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  - รายวิชา ๐๓๗๕๑๑๖๑ ภูมิศาสตร์การค้าโลก จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต  

 ๗.  อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุง
รายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา คือ 
    - ใช้รายวิชา ๐๓๗๕๗๑๒๓  คณิตศาสตร์สาํหรับธุรกิจ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต ร่วมกับ 
คณะวิทยาการจัดการ  
   - ปรับปรุงรายวิชา ๐๔๒๕๔๓๓๑ การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
  - ปรับปรุงรายวิชา ๐๔๒๕๔๓๓๒ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
จํานวน ๓(๓-๐-๖)) หน่วยกิต 
  - ปรับปรุงรายวิชา ๐๔๒๕๔๔๒๑ การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๗ ส่วนงาน เปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา 
ใช้รายวิชาร่วม และปิดรายวิชา รวมจํานวน ๑๗ รายวิชา 
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  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการบริหารงาน ๑ เรื่อง 
  ๖.๑๙ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การเทียบผลสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษใหม่ สําหรับนิสิตปริญญาตรี 
   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าท่ีเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา   
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี  
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้คณะมนุษยศาสตร์กําหนดหลกัเกณฑ์การเทียบผลสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษใหม่ สําหรับนิสิตปริญญาตรี รหัส ๖๓ 
เป็นต้นไป เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย แทนหลักเกณฑ์เดิมตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบผลคะแนนสอบ
วัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือขอยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ตามประกาศลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักเกณฑ์การเทียบผลสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ใหม่ สําหรับนิสิตปริญญาตรี รหัส ๖๓ เป็นต้นไป  
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   เรื่องการขออนุมัติปริญญา 
 ๖.๒๐  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ครั้งท่ี ๘ จํานวน ๖,๘๙๖ คน    
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าท่ีเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา   
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี 
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๘ 
จํานวน ๖,๘๙๖ คน ดังน้ี    

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๖,๒๘๑ คน   
  คณะเกษตร    ๒๕๓  คน 
   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  ๑๒๘  คน 
   คณะบริหารธุรกิจ ๕๐๒  คน 
  คณะประมง ๒๖๙  คน 
   คณะวนศาสตร์ ๑๖๒  คน 
  คณะวิทยาศาสตร์  ๔๘๓  คน 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ๔๒๓  คน 
   คณะศึกษาศาสตร์  ๑  คน 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ๘๖  คน  
   คณะสังคมศาสตร์  ๕๘๕  คน 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์  ๔  คน 
   คณะสิ่งแวดล้อม  ๓๙  คน 
   คณะเกษตร กําแพงแสน  ๓๐๘  คน 
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  ๗๗  คน 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  ๒๖๑  คน 
   คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  ๑๙๐  คน 
   คณะวิทยาการจัดการ  ๙๗๐  คน 
   คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  ๒๓๕  คน 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ๒๙๐  คน 
   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  ๒๖๘  คน 
   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ๑๖๒  คน 
   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ๓๕  คน 
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ๔๐๖  คน 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์  ๓  คน 
   โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ๓  คน 



- ๕๑ - 
 
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ  ๖๕  คน 
  วิทยาลัยการชลประทาน  ๕๙  คน 

ระดับอนุปริญญา จํานวน ๒ คน   
  อนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) ๑  คน  
   อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (การเงิน)  ๑  คน  
   ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๖๑๓ คน    
  ดุษฎีบัณฑิต      ๕๐  คน  
   มหาบัณฑิต  ๕๓๗  คน 
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๒๖  คน 

  รวมผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งท่ี ๑ - ๘)   
   - ดุษฎีบัณฑิต  ๑๕๐  คน   
   - มหาบัณฑิต ๑,๐๐๙  คน  
   - ปริญญาตรี  ๘,๑๑๑  คน 
    - ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๒๖  คน   
    - อนุปริญญา  ๓  คน    
   รวมท้ังส้ิน  ๙,๑๔๙  คน 
  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๘ จํานวน ๖,๘๙๖ คน  

 
 
  



- ๕๒ - 
 
วาระท่ี ๗   เรื่องเสนอเพ่ือทราบและเห็นชอบ     
 - 
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วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ        
 ๘.๑  รายงานงบแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
   มหาวิทยาลัยขอรายงานงบแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําเดือนเมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย  

   ๑. บทสรุปสถานะทางการเงิน สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ๒. บทสรุปสําหรับผู้บริหารเก่ียวกับฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ๓. ผลการดําเนินงานสําหรับรอบ ๗  เดือน สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมทราบ     
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 ๘.๒ รายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้โครงการพิเศษจะต้องจัดทํา 
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี และรายงานงบการเงินอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี เพ่ือรายงานต่ออธิการบดี น้ัน 

                   กองแผนงานได้จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวนท้ังสิ้น ๑๕๓ โครงการ มีจํานวนลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๓ โครงการ 
ซ่ึงเป็นระดับปริญญาโท โดยจําแนกสัดส่วนของจํานวนโครงการพิเศษ ออกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบว่า  
มีสัดส่วนเท่ากับ ๔.๓๒ : ๐.๓๙ : ๕.๒๙ ตามลําดับ มีจํานวนนิสิตในโครงการรวมท้ังสิ้น ๒๑,๑๗๔ คน จําแนกเป็นระดับ 
ปริญญาตรีจํานวน ๑๖,๗๔๘ คน (ร้อยละ ๖๔ ของนิสิตโครงการพิเศษท้ังหมด) ระดับปริญญาโท ๔,๑๓๕ คน (ร้อยละ ๓๓ 
ของนิสิตโครงการพิเศษทั้งหมด) และระดับปริญญาเอก จํานวน ๒๙๑ คน (ร้อยละ ๓ ของนิสิตโครงการพิเศษท้ังหมด) 

                   โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรายรับจริง รวมท้ังสิ้น 
๑,๕๐๗.๖๑๕ ล้านบาท รายจ่ายจริงรวม ๑,๑๗๗.๗๕๑ ลา้นบาท และมีรายได้สุทธิรวม ๓๒๙.๘๖๔ ล้านบาท  
จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชาดังน้ี 

                  ๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายรับจริงรวม ๖๐๐.๕๓๙ ล้านบาท รายจ่ายจริงรวม 
๕๐๐.๔๑๔ ล้านบาท โดยคงเหลือรายได้สุทธิ ๑๐๐.๑๒๔ ล้านบาท 

                  ๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีรายรับจริงรวม ๓๗.๒๗๙ ล้านบาท รายจ่ายจริงรวม ๒๔.๗๓๒ 
ล้านบาท โดยคงเหลือเงินรายได้สุทธิ ๑๒.๕๔๗ ล้านบาท 

                   ๓. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีรายรับจริงรวม ๘๖๙.๗๙๗ ล้านบาท รายจ่ายจริงรวม 
๖๕๒.๖๐๔ ล้านบาท โดยคงเหลือเงินรายได้สุทธิ ๒๑๗.๑๙๓ ล้านบาท 

                   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

                   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕๕ - 
 
  ๘.๓ รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) 
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ซ่ึงได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นหลักสูตร
ระยะสั้นท่ีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบชุดวิชา (Module) โดยแต่ละชุดวิชาพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านการประกอบ
อาชีพได้ สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต เพ่ือขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์ 
แห่งแผ่นดินเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน อีกทั้งเป็นต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดค้นสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ตอบสนองต่อการพัฒนากําลังคนของประเทศ (Up Skill, Re Skill 
และ New Skill) ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนท่ีมีสมรรถนะ เพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย
การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย จํานวน ๒๒ ชุดวิชา  

   โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non 
Degree) จํานวน ๑๗ ชุดวิชา มีผู้สมัครเข้าเรียนท้ังส้ิน ๒๑๗ คน สามารถพัฒนาตนเองและผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จนได้รับประกาศนียบัตร (Non Degree) จํานวนท้ังสิ้น ๒๑๖ คน มีจํานวนชุดวิชาที่ยังไม่ได้เปิดการเรียนการสอน  
จํานวน ๕ ชุดวิชา เน่ืองจากความไม่พร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาสําหรับบุคคลท่ีอยู่ระหว่างการทํางาน 
มีผู้สมัครเรียนเป็นจํานวนน้อย ได้รับงบประมาณล่าช้า และระเบียบการเบิกจ่ายท่ีจํากัดขอบเขตการเบิกจ่าย อย่างไรก็ตาม 
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ได้มีการหารือและประเมินผลการดําเนินงานชุดวิชาเหล่าน้ี เพ่ือเตรียมการท่ีจะเปิดสอน 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมทราบ 
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  ๘.๔ รายงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ Morinaga Institute of Biological 
Science, Japan  
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีความร่วมมือกับบริษัท Morinaga Institute of Biological 
Science, Inc, Japan (MIOBS) ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ ในลักษณะ Business Collaboration Agreement 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้จัดต้ังบริษัท โมรินากะ ไบโอ-ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (MBST) เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ 
ชุดทดสอบ (Insulin Kit) ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ของ MIOBS และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต (ข้ันตอนสดุท้าย) ให้แก่ 
นักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือผลิตเป็นชุดทดสอบส่งออกภายใต้การส่งเสริมของ BOI 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงเริ่มจาก ๖ รายการชุดทดสอบ จนถึง ๑๒ รายการชุดทดสอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีปริมาณ 
การผลิตและยอดจําหน่ายเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองทุกปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒) น้ัน 

   เน่ืองจากบริษัท Morinaga Institute of Biological Science, Inc, Japan (MIOBS) ได้มีหนังสือ 
ถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งการพิจารณาขอยุติกิจการของบริษัท โมรินากะ ไบโอ-ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(MBST) เน่ืองจากผลการดําเนินงานของ MBST ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังบริษัท ซ่ึงส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งท่ีอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของ MIOBS ท่ีสูงข้ึน 

   การน้ี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขอรายงานสรุปผลความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ กับบริษัท Morinaga Institute of Biological Science, Inc, Japan (MIOBS) เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย 
ทราบ  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมทราบ 
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  ๘.๕ รายงานผลการสอบถามความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะดิจิทัลในการเรียนการสอน 
และการสอบ 
   ตามท่ี คณะกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมวาระพิเศษ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๓ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติมอบสํานักบริหารการศึกษาดําเนินการสอบถามคณะและวิทยาเขตเก่ียวกับความต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะของคณาจารย์ด้านดิจิทัลในการเรียนการสอนและการสอบ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้เตรียมการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการและส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน น้ัน  

   สํานักบริหารการศึกษาได้ดําเนินการสํารวจความต้องการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในระหว่างวันท่ี ๒๘ เมษายน - วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น ๓๖๓ คน โดยมีข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากการสอบถามความต้องการของคณาจารย์ ดังน้ี  

   ด้านการเรียนการสอน 
   - การสอนออนไลน์ไม่เหมาะกับวิชาปฏิบัติการ และส่งผลต่อการฝึกด้านทักษะ 
    - ควรมีระบบการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย แต่ไม่ควรบังคับใช้ 
   - จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเฉพาะ EduFarm ซ่ึงเป็นระบบจัดการเรียน
การสอนท่ีดี แต่คณาจารย์ยังไม่รู้จัก 
   - ควรมีคลินิกให้คําแนะนําคณาจารย์ในการใช้ระบบออนไลน์ 
   - ควรมีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลนิสิตเข้าระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
   - การจัดการเรียนการสอนหลังสถานการณ์ COVID-19 ควรเป็นแบบผสมผสาน 

   ด้านการวัดและประเมินผล 
   - สนับสนุนห้องสอบระบุตัวตนท่ีมีระบบป้องกันการทุจริต 
   - ไม่สามารถป้องกันการทุจริตในการสอบ 
   - ระบบ EduFarm ควรจํากัดการ Log in ของ User เพียง ๑ อุปกรณ์ในการใช้แต่ละครั้ง 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๘ - 
 
 ๘.๖  รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง การกําหนดวงเงินการอนุมัติดําเนินการและการสั่งจ่าย 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ กําหนดให้อธิการบดีมีอํานาจการ 
อนุมัติดําเนินการและการสั่งจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)   
ให้อธิการบดีรายงานการอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย น้ัน      

   กองคลังขอรายงานว่าไม่มีส่วนงานจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓   

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



- ๕๙ - 
 
 ๘.๗ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี ๘/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกําพล  อดุลวิทย์ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน   

   ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๐ - 
 
วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


