
ฉบับ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓    

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา     
ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

…………………………………….     
       

วาระปกติ   
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       

 ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
   - 

 

 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ      
  ๑.๒.๑ เชิญพระกระแสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 
   ราชกุมารี ทรงขอบใจ 
  ๑.๒.๒ ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์  
   ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)  
  ๑.๒.๓ รายงานมาตรการในการป้องกันและการเฝ้าระวังเพ่ือลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาด  
   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19)  
   แผนยุทธศาสตร์เชิงรุก ๘ ด้าน  
  ๑.๒.๔ สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๑.๒.๕  อ่ืนๆ    

 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๗  
  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)      
   

วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๓ ส่วนงาน     
 ๓.๒ ความคืบหน้าการด าเนินการการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
 ๓.๓ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
  ๓.๔ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    
  ๓.๕ ความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร  
   ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
   เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

๓.๖ ความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจาก
รองอธิการบดี 

 
  ๓.๗ ความคืบหน้าการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ 
   ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน    
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วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง   
 ๔.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย       
 -   

 

วาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา        

  การบริหารงาน  

 ๖.๑ การขออนุมัติหลักการในต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๖.๒ การขออนุมัติปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบ 

 ๖.๓ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
   ผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จ าเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่อง 
   มาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  การแต่งตั้ง 

  ๖.๔ การขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๖.๕ การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ านวน ๑ ราย  
  ๖.๖ การขออนุมัติเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย   

 เรื่องท่ีคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๒ เรื่อง   

    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง          
   ๖.๗ การขออนุมัติเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมปริญญา (Joint Degree Program)  
 ๖.๘ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๗ หลักสูตร 
  ๖.๙ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๘ หลักสูตร 
  ๖.๑๐ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๖ หลักสูตร 
  ๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม ตามข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดกระทรวง 
   การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จ านวน ๑๓ หลักสูตร 
  ๖.๑๒ การขออนุมัติปิดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และ 
   วิทยาศาสตร์กายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ๖.๑๓ การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร 
  ๖.๑๔ การขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   รัฐศาสตร์ 
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   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง        

  ๖.๑๕ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๖ รายวชิา และปิดรายวิชา จ านวน  ๑ รายวิชา 
  ๖.๑๖ การขออนุมัติใช้รายวิชาร่วม จ านวน ๕ รายวิชา  

  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงาน ๒ เรื่อง 

  ๖.๑๗ การขออนุมัติเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา          
 ๖.๑๘  การรับปริญญาเกียรตินิยมของนิสิตที่ขอเลื่อนการฝึกงานในกรณีท่ีได้รับผลกระทบช่วงภาวะวิกฤต 
   การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19    

 

วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     
     - 
 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

 ๘.๑ รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ๘.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน  
   พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ    
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รายละเอียดประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓     

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา       
ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน    

…………………………………….      
      

วาระปกติ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
  - 
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 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ       

 ๑.๒.๑ เชิญพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงขอบใจ  

                    ตามท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีหนังสือขอให้น าความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ดังนี้ 
                    ๑. เมล็ดพันธุ์พืชผัก จ านวน ๕๘ รายการ หนังสือเก่ียวกับพืชสวนชื่อ “หลักการผลิตพืชสวน” จ านวน ๕๐ 
เล่ม และ “สารควบคุมการเจริญเติบโตในพืชสวน” จ านวน ๕๐ เล่ม    
                    ๒. เมล็ดพันธุ์พืชผัก พร้อมสิ่งของ จ านวน ๔๐๐ ชุด (ชุดละ ๑๗ รายการ) ส าหรับบรรจุถุงยังชีพ
พระราชทานให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนอ่ืนๆ ที่ร่วมด าเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนกรม
กิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้น าความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว มีพระราชกระแสทรงขอบใจ 

  การนี้ จึงขอเชิญพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงขอบใจ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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 ๑.๒.๒  ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๗) 

  ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่ าวออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น  

    ด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID - 19 เพ่ิมเติมจากท่ีเคยผ่อนคลายไว้แล้วเพ่ือลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง   
ตามท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ และการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายผู้ประกอบการ และฝ่ายผู้บริโภค ประกอบ 
กับฝ่ายสาธารณสุขได้เสนอว่า จ านวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันและสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศนับแต่ต้น
เดือนพฤษภาคม อันเป็นระยะเวลาที่ประกาศใช้ข้อก าหนด (ฉบับที่ ๔) (ฉบับที่ ๕) และ (ฉบับที่ ๖) เป็นต้นมา ลดลงหรือ 
อยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง แต่เพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงจากสภาพดินฟ้าอากาศ จ านวนของผู้เดินทางข้ามจังหวัด
และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตลอดจน ประชาชนบางกลุ่มที่ยังประมาทและละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ในขณะที่การแพร่ระบาดก็ยังปรากฏอยู่มากในต่างประเทศ จึงควรผ่อนคลายตามโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และ
ประเภทของกิจกรรม ภายใตเ้งื่อนไขว่ายังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและค าแนะน าของทางราชการต่อไป 
โดยเคร่งครัด และหากปรากฏว่าจ านวนผู้ติดเชื้อกลับเพิ่มหรือโอกาสเสี่ยงมีมากข้ึน ก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการ 
ผ่อนคลายบางส่วนหรือทั้งหมดได้              

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงน าเสนอข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙  
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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 ๑.๒.๓ รายงานมาตรการในการป้องกันและการเฝ้าระวังเพื่อลดภาวะเสี่ยง จากการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) แผนยุทธศาสตร์เชิงรุก ๘ ด้าน 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้ประกาศขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก ๘ ด้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ขององค์กรรองรับการก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงของประเทศอย่างเร่งด่วน ภายใต้สภาวการณ์การระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) โดยมอบให้ส่วนงาน คณะวิชา บุคลากร นิสิต ใช้เป็น
แนวทางร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการตามแผนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการ
ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้ส่วนงานรายงานสิ่งที่ส่วนงานได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก ๘ ด้าน 
ให้มหาวิทยาลัยทราบ นั้น 

   คณะเกษตรจึงขอรายงานมาตรการในการป้องกันและการเฝ้าระวังเพ่ือลดภาวะเลี่ยง จากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) แผนยุทธศาสตร์เชิงรุก  
๘ ด้าน เพ่ือทราบ  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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 ๑.๒.๔ สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                รายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม 
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 ๑.๒.๕ อ่ืนๆ 
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วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๗ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)  

   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่  
๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระปกติ จ านวน ๒๙ หน้า  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  
๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      

 ๓.๑  ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๓ ส่วนงาน  

   ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน 
จ านวน ๓ ส่วนงาน ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ    

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน  
๓ ส่วนงาน ดังนี้    
     

ล าดับ   
ที่      

ส่วนงาน       
และประธานกรรมการสรรหา 

ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหา 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย  
(ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์   
โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์)  

 - สรุปผลการสรรหาในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
   ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๖.๔ 

๒ คณะศึกษาศาสตร์ 
(นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ) 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)  
    ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที ่๑๒ พฤษภาคม 
    พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ  
    ผู้อ านวยการ โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นกรรมการสภา 
    มหาวิทยาลัย จ านวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา ดังนี้ 
    (๑) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
    (๒) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
๒. อยู่ระหว่างด าเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
    กับคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา  
๓. อยู่ระหว่างด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ 
    และสายสนับสนุนที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือเป็นกรรมการ 
    สรรหา 

๓ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
(รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ) 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)  
    ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที ่๑๒ พฤษภาคม 
    พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ  
    ผู้อ านวยการ โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นกรรมการสภา 
    มหาวิทยาลัย จ านวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา ดังนี้ 
    (๑) รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 
    (๒) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   
๒. อยู่ระหว่างด าเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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ล าดับ   

ที่      
ส่วนงาน       

และประธานกรรมการสรรหา 
ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหา 

    ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
    กับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เพื่อเป็นกรรมการสรรหา  
๓. อยู่ระหว่างด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ 
    และสายสนับสนุนที่สังกัดคณะพาณิชยนาวีนาชาติ เพ่ือเป็น 
    กรรมการสรรหา 

 
   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๓ สว่นงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๓ - 
 
 ๓.๒ ความคืบหน้าการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติให้ นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๑๕ เนื่องจากเป็นผู้ทราบปัญหาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผชิญอยู่
ในปัจจุบัน ได้แสดงวิธีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนได้น าเสนอ
แนวทางในการวางรากฐานให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และแสดงความเป็นผู้น าได้ 
อย่างชัดเจนนั้น สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ  
ในการประชุมวาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเสนอชื่อต่อกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ซ่ึง
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีหนังสือ ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๔๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง 
ขอให้ด าเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณา
ด าเนินการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

   อนึ่ง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอให้พิจารณาตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนได้ฟ้องร้อง 
ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด า ที่ บ.๓๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีกระบวนการสรรหา 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ร้องได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ทราบเรื่องการด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองและขอให้ชะลอ 
การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
ด าเนินการส่งค าชี้แจง ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ ไปเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๑๑/๒๙๘๘  
เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบความคืบหน้าของคดี ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามที่มหาวิทยาลัยได้มี 
หนังสือ ที่ อว ๖๕.๐๑.๐๑/๖๐๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งว่าเป็นเรื่อง 
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ตามมาตรา ๒๒ (๗) ประกอบกับข้อ ๗.๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยที่คุณสมบัติของอธิการบดีนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ประกอบกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  

  การนี้ ส านักสภามหาวิทยาลัยจึงได้มีหนังสือ ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๘๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของ 



- ๑๔ - 
 
ผู้รับได้การเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือขอเรียนยืนยันการมีคุณสมบัติของ  
นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 ๓.๓ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดพิ้จารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และมีมตเิสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ต่อรักษาการแทนอธิการบดี เพ่ือออกหนังสือทาบทามผู้ได้รับการคัดเลือก บัดนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันตอบรับการทาบทามแล้ว ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ได้รายงานผลการทาบทามให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทราบ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมตริับรองรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควร 
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว และได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วาระลับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมตทิราบและความเห็นชอบ แล้วมอบ 
รักษาการแทนอธิการบดีด าเนินการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เพ่ือพิจารณาด าเนินการ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป  
ซ่ึงส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอเพ่ือทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือ ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/๘๗๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอให้ด าเนินการเสนอขอพระราชทาน
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
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  ๓.๔ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

   คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีมติเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๕ ราย ต่อรักษาการแทนอธิการบดี เพ่ือมีหนังสือ
ทาบทามความสมัครใจไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก บัดนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ยืนยันตอบรับการทาบทาม ครบ ๑๕ รายแล้ว โดยรักษาการแทนอธิการบดี 
ได้รายงานผลการทาบทามให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทราบ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมตริับรองรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๑๕ ราย และได้รายงานผลการสรรหาต่อสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทราบและเห็นชอบแล้ว และที่
ประชุมมีมติมอบมอบรักษาการแทนอธิการบดีด าเนินการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณาด าเนินการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป ซึ่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบ 
การเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือ ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/๘๗๔ ลงวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอให้ด าเนินการเสนอขอ
พระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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 ๓.๕ ความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร 
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

   คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประชุมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก และรับทราบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปารเมศ  ก าแหงฤทธิรงค์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ  คณบดีคณะประมง 
   ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนามัย  ด าเนตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   ๔. รองศาสตราจารย์อภิสิฐฏ์  ศงสะเสน    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

  คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
ได้ก าหนดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร 
เข้ารับการคัดเลือกท้ัง ๔ ราย และด าเนินการเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก จ านวน ๓ คน แล้วจัดท าเหตุผลเชิงวิเคราะห์ประกอบการคัดเลือก เสนอต่อ
รักษาการแทนอธิการบดี เพ่ือด าเนินการออกประกาศผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท
ผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก แล้วจะรายงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับทราบผลการคัดเลือกต่อไปนั้น 

เนื่องจากรฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า เพื่อปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐที่ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อย่างเคร่งครัด   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่
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เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงึขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ ที่ก าหนดไว้ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ออกไปก่อน และจะได้เชิญประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง เมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายลงตามสมควร 

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
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  ๓.๖ ความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร 
ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี 

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศผลการเลือก 
ให้ นายด ารงค์  ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี เนื่องจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติให้แต่งตั้งรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวน ๑๓ ราย ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๖/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีผลให้ นายด ารงค์  ศรีพระราม 
รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร และ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร 
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี แทนต าแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศผลการ 
เลือกให้ นายด ารงค์  ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร  
ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 

   เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร  
ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี จะครบวาระในวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดีจะได้เชิญประชุม 
รองอธิการบดีเพื่อด าเนินการเลือกผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือก
จากรองอธิการบดี เมื่อสถานการณ์ภาครัฐที่ก าหนดแนวทางเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
คลี่คลายลง แล้วจะรายงานผลการเลือกให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี 
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 ๓.๗ ความคืบหน้าการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์
ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

   ตามท่ี คณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์
ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการรับสมัครและอ านวยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งเลือกจาก คณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและการรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าและจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และได้ก าหนดการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับรองรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยก าหนดให้
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ ก าหนด ในวันพฤหัสบดีที่  
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ teleconference และ Nontir Live ไปยังทุกวิทยาเขต และก าหนดให้วันอังคารที่  
๗ เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า  
และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในแต่ละวิทยาเขต และในวันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประธานกรรมการ
คัดเลือกฯ ท าหนังสือรายงานผลการเลือกต่อรักษาการแทนอธิการบดี เพ่ือด าเนินการออกประกาศผลการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ต่อไปนั้น  

เนื่องจากรฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า เพื่อปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐที่ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อย่างเคร่งครัด  คณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า 
และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจึงขอเลื่อนก าหนดการน าเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก และการ
ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน ออกไปก่อน โดยจะแจ้งก าหนดการน าเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก และการลงคะแนนเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ทราบต่อไป 

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
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 วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง    

 ๔.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

                    รายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม 
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วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

 - 
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วาระท่ี ๖   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

  การบริหารงาน        

 ๖.๑ การขออนุมัติหลักการในต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคาร 
ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
อนุมัติในหลักการในการด าเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

               โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

               ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติในหลักการในการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ด าเนินการตามประกาศ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
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 ๖.๒ การขออนุมัติปรับแก้ไขตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

     ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมตอินุมัติก าหนดตัวบ่งชี้ผลงานการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ านวน ๔๒ ตวับ่งชี้  
และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้มีมติอนุมัติก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ รวมเป็น 
ทั้งสิ้น ๔๔ ตัวบ่งชี้ ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณารายละเอียดการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ รวมทั้งประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย และผลการทดลองใช้ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว โดยได้ด าเนินการปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้มีความรัดกุมและชัดเจนตามข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย และก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ ส าหรับประเด็นตัวบ่งชี้ที่มีจ านวนมากนั้น คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพเห็นควรต้องคงไว้ เนื่องจากต้องมีตัวบ่งชี้ให้ครอบคลุมกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง ๕ ด้าน และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ 
แก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยเน้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ โดยปรับลดจ านวนตัวบ่งชี้จากเดิม ๔๔ ตัวบ่งชี้ เป็น ๔๓ ตัวบ่งชี ้ 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับแก้ไขตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยปรับลดจ านวนตัวบ่งชี้จากเดิม ๔๔ ตัวบ่งชี้ เป็น ๔๓ ตัวบ่งชี้  
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   ข้อบังคับ ประกาศ และระเบียบ 

 ๖.๓ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จ าเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม   
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการฟ้องร้องคดีทางปกครองค่อนข้างมาก จึงเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดระเบียบ เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จ าเลย 
หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบแบบแผนของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่พ้นจากงานในมหาวิทยาลัยไปแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ 
บุคคลภายนอก ที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายตามพันธกิจ เพื่อให้มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี จากเงินงบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย นั้น   

   ส านักงานกฎหมายจึงได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จ าเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 
๕/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จ าเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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   การแต่งตั้ง 

  ๖.๔ การขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  ตามท่ีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕๙ ได้มีมติ
แต่งตั้ง นายสมหวัง  ขันตยานุวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ อัตราเลขที่ พ.๑๓๓๒ สังกัดภาควิชา
วนผลิตภัณฑ์ คณบดีคณะวนศาสตร์ ศรีราชา ด ารงต าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี นั้น             

                  เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

                  ๑.  ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์                               ประธานกรรมการ                     
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                    

                 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ                              กรรมการ                     
   ประธานสภาพนักงาน   

                 ๓.  รองศาสตราจารย์ชัชพล  ชังชู                                               กรรมการ 
                      รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้แทน ก.บ.ม.    

                  ๔. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล                                        กรรมการ                      
   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้แทน ก.บ.ม.                    

                  ๕. รองศาสตราจารย์ธรรมนูญ  หนูจัก                                        กรรมการ   
                      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษา 
      หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย 

                  ๖.  รองศาสตราจารย์วินัย  อาจคงหาญ                                     กรรมการ             
          ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการท่ีอยู่ในแวดวงการศึกษา 
                      หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย 

                  ๗.  นางสมสุข  หนูหาร                                                         กรรมการ 
                      ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในบัณฑิตวิทยาลัย 

                  ๘.  ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมาย                                            เลขานุการ      
 
                  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งถอดถอน คณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ก าหนดวันสัมภาษณ์ผู้สมัครใจและประชุมเพ่ือรวบรวม 
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และสรุปผลการสรรหาในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะรายงานผลการสรรหาพร้อมเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม
ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยรายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม 

                  อนึ่ง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดว่า 
“ในคณะหรือวิทยาลัย ให้มคีณบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
คณะหรือวิทยาลัย และจะให้มีรองคณบดีตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีคณบดี
มอบหมายก็ได้”    

                  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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  ๖.๕ การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ านวน ๑ ราย  

   คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอให้แต่งตั้งศาสตราจารย์อรอนงค์  นัยวิกุล ศาสตราจารย์ได้รับ
เงินเดือนขั้นสูง ข้าราชการบ านาญ ซึ่งเคยปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรม-
เกษตร ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแตว่ันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

                  กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
                  ๑. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๖๒ บัญญัติว่าศาสตราจารย์ 
ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษและพ้นจากต าแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจ 
แต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้           

                  ๒. ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดแล้ว 

                  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่  
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
ศาสตราจารย์อรอนงค์  วินัยกุล ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ   

                  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

                  ประธานฯ ขอให้พิจารณาการขออนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์อรอนงค์  นัยวิกุล ให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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  ๖.๖ การขออนุมัติเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย   

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอขออนุมัติเทียบต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ให้ นางสาวอุศมา  สุนทรนฤรังษ ีวุฒิวท.บ. (พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Ph.D. (Human Nutrition emphasis in Sensory  
Analysis and Consumer Behavior) จาก Kansas State University, USA พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร อัตราเลขที่ พ.๐๗๙๖ ซึ่งได้รับการบรรจุจ้างเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๙๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับการ 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จากคณะเทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ ๒๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที ่
๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

            คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่  
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว เห็นว่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนมีเกณฑ์การพิจารณา
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จึงมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้เทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางสาวอุศมา  สุนทรนฤรังษ ีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุจ้าง  

            โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

            ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นางสาวอุศมา  
สุนทรนฤรังษ ีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการ
บรรจุจ้าง  
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  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง   

   ๖.๗ การขออนุมัติเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมปริญญา (Joint Degree Program)  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะเกษตรเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมปริญญา (Joint Degree Program)  
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร ระหว่างคณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Graduate School of Agriculture, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมปริญญา 
(Joint Degree Program) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร ระหว่างคณะเกษตร  
และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Graduate School of Agriculture, Yamaguchi University 
ประเทศญี่ปุ่น 
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 ๖.๘ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๗ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ ๑๒ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๗ หลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต ่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๘ หลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๘ หลักสตูร 
และภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑ หลกัสูตร ดังนี้  
 

ส่วนงาน     จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑) คณะเกษตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒) คณะมนุษยศาสตร์ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓) คณะวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ
เทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรพหุ
วิทยาการ) 

๔) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕) คณะศึกษาศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

๖) คณะสังคมศาสตร์ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
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ส่วนงาน     จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๗) คณะเกษตร ก าแพงแสน ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารสัตว์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารสัตว์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘) คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

๙) คณะวิทยาการจัดการ ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหก 

๑๑) คณะวิทยาศาสตร์ 
      และวิศวกรรมศาสตร์ 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๒) โครงการสหวิทยาการระดับ 
      บัณฑิตศึกษา 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

   

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของ  
๑๒ ส่วนงาน จ านวน ๑๗ หลกัสูตร โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๘ หลักสูตร  
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๘ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน  
๑ หลักสูตร 
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  ๖.๙ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๘ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ ๕ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๘ หลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต ่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒ หลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๕ หลักสตูร 
และภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑ หลกัสูตร ดังนี้  
 

ส่วนงาน     จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๑) คณะเกษตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒) คณะวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓) คณะเกษตร ก าแพงแสน ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
    และการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

และเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
๕) คณะวิทยาศาสตร์   
    และวิศวกรรมศาสตร์ 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

รวม ๘ หลักสูตร 
                    

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ ๕ ส่วนงาน 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๘ หลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
จ านวน ๒ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๕ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จ านวน ๑ หลักสูตร 
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  ๖.๑๐ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๖ หลักสูตร 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ๔ ส่วนงาน ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๖ หลักสูตร โดยเริ่มใช้กับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้  
 

ส่วนงาน     จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุง 

๑) คณะบริหารธุรกิจ ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) คณะวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน 
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน  
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน (หลักสูตร 
    นานาชาติ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  

๓) คณะสังคมศาสตร์ ๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  

๔) คณะสิ่งแวดล้อม ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ 
    สิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รวม ๖ หลักสูตร 
                    

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรของ ๔ ส่วนงาน จ านวน ๖ หลักสูตร 
โดยเริ่มใช้กับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
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  ๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม ตามข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดม-
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จ านวน ๑๓ หลักสูตร 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ ๖ ส่วนงาน ปรับปรุงหลักสูตรแบบแยกเล่ม ตามข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จ านวน ๑๓ หลักสูตร คือ กรณีหลักสูตรเปิดใหม่แยกเล่ม  
ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้คณะ/วิทยาเขตที่ใช้หลักสูตรร่วม (ยืมหลักสูตรไปเปิดสอนต่างคณะ/วิทยาเขต) 
สามารถเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ภายใต้สังกัดของตนเองได้โดยการเปิดเป็นหลักสูตรใหม่ทดแทนการใช้หลักสูตรร่วม  
(ตามค าแนะน าของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)) เมื่อ สกอ. เปลี่ยนแปลงการรับทราบหลักสูตรทุก
สถาบันจากเล่มหลักสูตร เป็นการรับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO แทนนั้น ท าให้การกรอกข้อมูลของหลักสูตรใหม่ 
(แยกเล่ม) ในระบบ CHECO ไม่สามารถท าได้ อีกท้ังส านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาแจ้งว่า กรณีดังกล่าว
จะต้องเป็นการปรับปรุงหลักสูตรแบบแยกเล่ม ไม่ใช่การเปิดหลักสูตรใหม่แบบแยกเล่ม คือ ให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรจาก 
“หลักสูตรใหม่” เป็น “หลักสูตรปรับปรุง” แทน เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดียวกันที่ปรับแยกออกจากเล่มหลักสูตรหลัก 
(แยกตามสถานที่การจัดการเรียนการสอน) อีกท้ังเพ่ือให้รหัสหลักสูตร ๑๔ หลัก สอดคล้องกับแนวทางการขอกู้ยืม
เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ของนิสิต ดังนี้  
 

ส่วนงาน     จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุง 

๑) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม)  

๒) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม) 
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม)  

๓) คณะวิทยาการจัดการ ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม) 
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม) 

๔) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
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ส่วนงาน     จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุง 

    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม) 

๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม) 

๖) คณะศิลปศาสตร์ 
    และวิทยาการจัดการ 

๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม) 
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม) 
๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม) 
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
    ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม) 
๕) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุง

แบบแยกเล่ม) 
๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
    (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่ม) 

รวม ๑๓ หลักสูตร 

 
  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงแบบแยกเล่มตามข้อเสนอแนะของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอ ๖ ส่วนงานจ านวน ๑๓ หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๗ - 
 
 ๖.๑๒ การขออนุมัติปิดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และ 
วิทยาศาสตร์กายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหค้ณะสัตวแพทยศาสตร์ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และ
วิทยาศาสตร์กายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาติดต่อกันเกิน ๓ ปี และไม่มีนิสิตตกค้าง 
โดยขอคงรายวิชาในหลักสูตร จ านวน ๖ รายวิชา ดังนี ้
   ๑) รายวิชา ๐๑๕๐๑๕๑๑ มหกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ทดลอง ๒(๑-๓-๔) หน่วยกิต 
   ๒) รายวิชา ๐๑๕๐๑๕๒๒ จุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะในร่างกาย ๓(๒-๓-๖) หน่วยกิต 
   ๓) รายวิชา ๐๑๕๐๑๕๒๓ เทคนิคพ้ืนฐานในงานวิจัยทางจุลกายวิภาคศาสตร์ ๑(๑-๐-๒) หน่วยกิต 
   ๔) รายวิชา ๐๑๕๐๑๕๓๑ การเจริญก่อนคลอดของสัตว์เลี้ยง ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 
   ๕) รายวิชา ๐๑๕๐๑๕๔๑ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ทดลอง ๓(๒-๓-๖) หน่วยกิต 
   ๖) รายวิชา ๐๑๕๐๑๕๕๒ เทคนิควิจัยทางวิทยาศาสตร์โมเลกุล ๒(๐-๖-๓) หน่วยกิต 

   เนื่องจากรายวิชาได้บรรจุเป็นรายวิชาเอกเลือกส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปิดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๘ - 
 
  ๖.๑๓ การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์เพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร  
เพ่ือเป็นประโยชน์กับนิสิตในหลักสูตรเดิมไดเ้รียนรายวิชาที่ทันสมัยสอดคล้องกับปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังนี้ 

   ๑) รายวิชา ๐๑๔๑๙๓๗๒ ชวีสารสนเทศศาสตร์ส าหรับนักจุลชีววิทยา จ านวน ๒(๑-๒-๓) หน่วยกิต 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ๒) รายวิชา ๐๑๔๑๗๔๘๓ ตัวแบบการเงิน จ านวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๒ หลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๙ - 
 
  ๖.๑๔ การขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะสังคมศาสตร์ปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ในสาขาวิชาที่มีความหลากหลายและสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังนี้ 
 

เงื่อนไขการเลือกวิชาเฉพาะเลือกเดิม เงื่อนไขการเลือกวิชาเฉพาะเลือกปรับแก้ไขใหม่ 
วิชาเฉพาะเลือก ๓๖ หน่วยกิต เลือกเรียน ๒๑ หน่วยกิต 
จากรายวิชาในแขนงเดียวกันกับวิชาเฉพาะบังคับ และ
เลือกเรียนรายวิชานอกแขนงวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๕  
หน่วยกิต โดยเลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

วิชาเฉพาะเลือก ๓๖ หน่วยกิต เลือกเรียน ๒๑  
หน่วยกิต จากรายวิชาในแขนงเดียวกันกับวิชาเฉพาะ
บังคับ และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต จาก
รายวิชานอกแขนง โดยเลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่ง 
หรือนอกสาขา โดยเลือกสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  

 
   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๐ - 
 
   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง        

  ๖.๑๕ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๖ รายวิชา และปิดรายวิชา จ านวน  ๑ รายวิชา 

    ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา   
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ ๕ ส่วนงาน เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๖ รายวิชา และปิดรายวิชา จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี ้  

   ๑. อนุมัติให้คณะเกษตร ปิดรายวิชา จ านวน ๑ รายวิชา คอื รายวิชา ๐๑๐๐๘๔๗๒ สารเคมีใน 
กระบวนการควบคุมโรคพืช จ านวน ๓(๒-๓-๖) หน่วยกิต  

   ๒. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๒ รายวิชา คือ 
   - รายวิชา ๐๑๔๑๖๑๒๕ การเจริญของตัวอ่อนและพันธุศาสตร์ของมนุษย์ จ านวน ๓(๓-๐-๖)  
หน่วยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๔๑๘๕๖๖ วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ จ านวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

   ๓. อนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๐๑๒๔๔๐๑๑ 
การออกแบบเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี จ านวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

   ๔. อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๒ รายวิชา คือ 
   - รายวิชา ๐๑๕๓๘๖๗๒ คลนิิกปฏิบัติเฉพาะทางการตรวจวินิจฉัยและควบคุมโรคด้วยสุขภาพ 
หนึ่งเดียว จ านวน ๒(๐-๔-๒) หน่วยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๕๓๒๖๗๗ บูรณาการคลินิกปฏิบัติทางสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า จ านวน ๔(๐-๘-๔) 
หน่วยกิต 

    ๕. อนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการ เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๐๓๗๕๒๔๓๑ 
การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน จ านวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๖ รายวิชา และปิดรายวิชา 
จ านวน  ๑ รายวชิา ของ ๕ ส่วนงาน  
 
 
 
 



- ๔๑ - 
 
 ๖.๑๖ การขออนุมัติใช้รายวิชาร่วม จ านวน ๕ รายวิชา  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ ๓ ส่วนงาน ใช้รายวิชาร่วม จ านวน ๕ รายวิชา ดังนี ้

   ๑. อนุมัติให้คณะบริหารธุรกิจ ใช้รายวิชาร่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จ านวน ๑ รายวิชา คือ 
รายวิชา ๐๓๖๐๐๐๑๔ การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  เป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มสาระแห่งผู้ประกอบการ ส าหรับนิสิตทุกสาขา/ทุกคณะ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ๒. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้รายวิชาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จ านวน ๑ รายวิชา 
คือ รายวิชา ๐๓๖๐๐๐๑๒ เทคโนโลยีสีเขียว เป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนิสิตโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ ๒ ปริญญา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

   3. อนุมัติให้คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขอใช้รายวิชาร่วมกับคณะเกษตร และ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป เพ่ือบริการนิสิตทุกคณะในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร จ านวน ๓ รายวิชา คือ  
        - รายวิชา ๐๑๑๐๐๙๑๐๒ ทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม  
        - รายวิชา ๐๑๐๐๕๑๐๑ เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่  
        - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๑๑ อาหารเพื่อมนุษยชาติ  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้รายวิชาร่วม จ านวน ๕ รายวชิา ของ ๓ ส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๒ - 
 
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงาน ๒ เรื่อง 

  ๖.๑๗ การขออนุมัติเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา     

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหโ้ครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
(ภาคพิเศษ) เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้รายวิชา 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี ้

     ๑. รายวิชา ๐๑๕๕๖๕๗๑ เทคนิคการตรวจสอบและประเมินการใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน ๓(๒-๓-๖) หน่วยกิต 

   ๒.รายวิชา ๐๑๕๕๖๕๙๒ การศึกษาสหวิทยาการภาคสนาม จ านวน ๒ หน่วยกิต 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๓ - 
 
       ๖.๑๘  การรับปริญญาเกียรตินิยมของนิสิตที่ขอเลื่อนการฝึกงานในกรณีที่ได้รับผลกระทบช่วงภาวะวิกฤต 
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19    

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการได้รับเกียรตินิยมส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่เลื่อนการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นปีการศึกษาถัดไป ในกรณีที่ได้รับผลกระทบช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 โดยที่ 
คุณสมบัติอ่ืนให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยมของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับปริญญาเกียรตินิยมของนิสิตที่ขอเลื่อน 
การฝึกงานในกรณีที่ได้รับผลกระทบช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19  

 

 
  



- ๔๔ - 
 
วาระท่ี ๗   เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     
 - 
 
 
 
 
 
  



- ๔๕ - 
 
วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ        

 ๘.๑  รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การก าหนดวงเงินการอนุมัติด าเนินการและการสั่งจ่าย 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ ก าหนดให้อธิการบดีมีอ านาจการ 
อนุมัติด าเนินการและการสั่งจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)   
ให้อธิการบดีรายงานการอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย นั้น      

   กองคลังขอรายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมจ านวน ๑ รายการ ดังนี้  
 

ล าดับที่ 
รายการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ชื่อเจ้าหนี้ วัน เดือน ปี ท่ีจ่าย 

๑ จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงาน : ส่วนกลาง 

๑๔,๙๕๔,๔๐๑.๓๒ การไฟฟ้านครหลวง ๒๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รวม ๑ รายการ ๑๔,๙๕๔,๔๐๑.๓๒     
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๖ - 
 
 ๘.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันจันทรท์ี่ 
๒๒ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมก าพล  อดุลวทิย์ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๗ - 
 
วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


