
ระเบยีบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  

วันจันทรท์ี่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชมุกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนเิทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

…………………………………….  
 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 ๑. ประธานฯ ขออนุญาตให้ นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล รกัษาการแทนผูอํ้านวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ทําหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปก่อน  

   ๒. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

    ๑) รองศาสตราจารย์นิพนธ์  ทวีชัย สังกัดคณะเกษตร ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา 
ต้ังแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    ๒) รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ์ สังกัดคณะประมง ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๓. สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายชุมพล  พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักด์ิ (ประเทศไทย) ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ แปซิฟิกซิต้ีคลับ กรุงเทพ  

  ๔. แนะนํา นางโสภาวรรณ  มงคลธรรมากุล นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๓๖ ได้รับการเลือกต้ัง
เป็นนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ในการ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔    

  ๕. ประธานฯ ขอให้เลื่อนวาระการประชุมวาระที่ ๖.๕ การขออนุมัติแต่งต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มาเพ่ือพิจารณาก่อน 

   อน่ึง ตามมาตรา ๒๐ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า  
“ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้อํานวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” และข้อ ๑๖.๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและ
วิธีการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  กําหนดว่า “เมื่อเลขานุการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี แต่งต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่ง 
ทําหน้าที่แทนเลขานุการ” ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อธิการบดีจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์  คงศิลา รองอธิการบดีฝ่าย



กิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

    ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ัง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์  คงศิลา  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โดยทําหน้าที่เลขานุการ ต้ังแต่วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 

วาระปกติ      
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ         

 ๑.๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ      
   -  
   

  ๑.๒ เรื่องทีเ่ลขานกุารแจ้งให้ทราบ        
  ๑.๒.๑ การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
    นวัตกรรม ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒ ฉบับ  
  ๑.๒.๒ อ่ืนๆ 
 

วาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม 
   พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระปกติ)      
   

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหน้าการดําเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๑ ส่วนงาน     
 ๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๔ ส่วนงาน 
  (๑) คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  
  (๒) ผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษา  
    (๓) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
   (๔) ผู้อํานวยการสํานักหอสมดุ กําแพงแสน   
  ๓.๓  รายงานความคืบหน้าการดําเนินโครงการโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 
   (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยรูปแบบใหม ่
   ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถข้ันสูงของกําลังคนทางด้านเกษตร 
   และอาหารสําหรับอนาคต 
 

วาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง     
  -   
   



วาระที่ ๕  เรื่องเสนอเชงินโยบาย    
  ๕.๑ รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ และการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร- 
   บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา         

 การบริหารงาน  
 ๖.๑ การขออนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘  
  ๖.๒ การขออนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง 

 ระเบยีบ ประกาศ ข้อบังคับ 
 ๖.๓ การขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินการแต่งต้ัง 
   บุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีที่ ๓ 
  ๖.๔ การขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิต 
   พิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 การแต่งต้ัง  
 ๖.๕ การขออนุมัติแต่งต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ๖.๖ การขออนุมัติแต่งต้ังคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
  ๖.๗ การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผูบ้ริหารส่วนงาน จํานวน ๔ สว่นงาน   
  (๑) คณบดีคณะเกษตร 
   (๒) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  
    (๓) ผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษา 
  (๔) คณะสัตวแพทยศาสตร์  

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

    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๑๑ เรื่อง           

  ๖.๘ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)   
   จํานวน ๕ หลกัสูตร  
  ๖.๙ การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๖.๑๐ การขออนุมัติเปิดสอนโครงการภาคพิเศษระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓ โครงการ  
 ๖.๑๑ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร   
   ๖.๑๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาํนวน ๑๓ หลกัสูตร   
  ๖.๑๓ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร    
  ๖.๑๔ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไมก่ระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘)    
   จํานวน ๒ หลกัสูตร    



  ๖.๑๕ การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  
  ๖.๑๖ การขออนุมัติปิดโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) คณะบริหารธุรกิจ 
  ๖.๑๗ การขออนุมัติรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
   บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน ๓ ราย  
  ๖.๑๘ การขออนุมัติเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา 
   จํานวน ๗ หลกัสูตร 

  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง     

 ๖.๑๙  การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๗ รายวิชา     
  ๖.๒๐ การขออนุมัติแก้ไขรหัสวิชาในการเทียบรายวิชาสําหรับโครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา 

  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๒๑  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
   ครั้งที่ ๔ จํานวน ๗๘๔ ราย  

วาระที่ ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ      
     -  
 

วาระที่ ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ      
 ๘.๑ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนกุมภาพันธ์  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๘.๒ รับทราบการขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จํานวน ๑ ราย  
  ๘.๓ รับทราบการอนุญาตขยายระยะเวลาการสอบสวนทางวินัย จํานวน ๑ ราย 
  ๘.๔  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน  
   พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

วาระที่ ๙ เรื่องอ่ืน ๆ    

 

 

 

 

 

 

 



วาระลบั  
 
วาระที่ ๑ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม   
  พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระลับ)     
 
วาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๒.๑ การขออนุมัติแต่งคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงหรือพิจารณาให้ความเป็นธรรมในเรื่องร้องเรียน 
   ของ รองศาสตราจารย์ศศิวิมล  มีอําพล (ลบั)    
 
วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังทางวิชาการ (ลับ) 
  ๓.๒ การขออนุมัติเทียบตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย (ลับ)  
  ๓.๓ การขออนุมัติให้พิจารณาทบทวนการแต่งต้ังศาสตราจารย์ จํานวน ๖ ราย (ลับ) 
  ๓.๔ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบการเสนอขอทบทวนตําแหน่งศาสตราจารย์ ทบทวนครั้งที่ ๑ 
   จํานวน ๑ ราย และทบทวนครั้งที่ ๒ จํานวน ๑ ราย (ลับ)    
 ๓.๕ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการเสนอขอทบทวนตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ทบทวนครั้งที่ ๒ จํานวน ๑ ราย (ลับ)   
  ๓.๖ การขออนุมัติแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลทางานวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ 
   ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์ จํานวน ๓ ราย (ลับ)  
 
วาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑  รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๒ ราย (ลับ)  
 
 

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



รายละเอียดประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

วันจันทรท์ี่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชมุกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนเิทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

……………………………………. 
 

วาระปกติ 
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
  - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ       
  ๑.๒.๑ การรับฟงัความคิดเหน็เก่ียวกับร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒ ฉบับ 

    สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญรับฟังความ
คิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องต่อร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ที่ออกตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒ ฉบับ ต้ังแต่ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ี  

    ๑. ร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

    ๒. ร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. .... 

    ทั้งน้ี แนวปฏิบัติตามหลักการจัดการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นน้ีอาจมีเน้ือหาบางส่วนที่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายอ่ืน แต่อย่างไรก็ดี แนวปฏิบัติตามหลักการจัดการอุดมศึกษาทั้ง  
๒ ฉบับน้ี จะเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษานําไปประกอบการจัดการอุดมศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีเห็นสมควรได้ 
และอาจเป็นส่วนผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต  

     โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑.๒.๒ อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระปกติ)  

   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๓๒ หน้า  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  
๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      
 ๓.๑  ความคืบหน้าการดําเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๑ ส่วนงาน  
   ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังน้ี    
     

ลําดับ   
ที่ 

ส่วนงาน 
และประธานกรรมการสรรหา ความคบืหนา้การดําเนินการสรรหา 

๑ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
(รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ) 

- คณะกรรมกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมสรุปผลการสรรหา 
  คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม  
  พ.ศ. ๒๕๖๔ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
  ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ วันจันทรท์ี ่๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 วาระที่ ๖.๖

 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๔ ส่วนงาน 

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน 
๙ ส่วนงาน น้ัน  

   การน้ี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน 
ขอนําเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๔ ส่วนงาน เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

  ๑. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 

   ๒. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษา 

   ๓. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน 

   ๔. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๔ ส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓.๓  รายงานความคืบหน้าการดําเนนิโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing  
University System) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกําลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสําหรับอนาคต   

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เสนอขออนุมัติโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย  
(Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา-
ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖๔,๑๗๖,๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบสี่ล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นหกพัน 
สามร้อยบาทถ้วน) และสํานักงานบริหารโครงการตามนโยบาย สํานักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้มีหนังสือ ที่ อว ๐๒๓๖/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ
พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับอนุมัติกรอบงบประมาณโครงการพลิกโฉมระบบ
อุดมศึกษาของประเทศไทย  (Reinventing University System) จํานวน ๘๒,๖๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบสองล้าน 
หกแสนสองพันบาทถ้วน)  

   การน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย การปรับช่ือและเน้ือหาโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ และปรับ Output/Outcome ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ รวมถึงการเพิ่ม OKRs ให้ตรงตามโปรแกรมภายใต้
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่สําคัญ (Objectives and Key Results : OKRs) สําหรับ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการวิจัย
รูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกําลังคนทางด้านเกษตรและอาหาร
สําหรับอนาคต และขอนําเสนอรายงานความคืบหน้าการดําเนินโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 
(Reinventing University System) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ประชุมทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการ
จัดการศึกษาในการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถข้ันสูงของกําลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสําหรับอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง    
  - 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

 ๕.๑ รายงานความก้าวหนา้การดําเนนิการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ และการพัฒนาหลักสตูรแพทยศาสตร- 
บัณฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติในหลักการการทบทวนการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ หรือวิทยาลัยการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขอให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการเดือนเว้นเดือน และมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิม ดังน้ี   

   ๑. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด้วยความรอบคอบในการเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกรมการแพทย์ 
ที่จะมาร่วมเปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงข้อมูลและเอกสารที่จะเสนอขอจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ หรือ
วิทยาลัยการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศแพทยสภา ที่ ๗๓/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ขอเปิดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สําหรับสถาบันเปิดดําเนินการใหม่) ลงวันที่ 
๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้ทันรอบการเสนอขอเปิดดําเนินการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ของแพทยสภา    

  ๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดเอกลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ และอัตลักษณ์นิสิตแพทย์ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสาขาต่างๆ อาทิ (๑) Zoonosis เพราะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ที่มีความเข้มแข็งของงานวิจัยและจํานวนนิสิตสัตวแพทย์มากที่สุดในประเทศไทย (๒) Toxicology การป้องกันและรักษา 
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีทางการเกษตร (๓) การพัฒนาเคร่ืองมือทางการแพทย์ (๔) แพทย์สําหรับผู้สูงอายุ  
(๕) Nutrition Preventive Medicine (๖) Community Health สําหรับแพทย์ชนบท เป็นต้น  

   ๔. พ้ืนที่สําหรับการจัดต้ังโรงพยาบาลควรจะต้องคํานึงถึงพ้ืนที่ที่สะดวกที่จะให้บริการประชาชน  
ความต้องการและความขาดแคลนโรงพยาบาลในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  

   ๕. เสนอให้จัดการเรียนการสอนในช่วง ๒ ปี แรก ที่บางเขน เพราะคณะวิทยาศาสตร์มีประสบการณ์ 
ในการจัดเรียนการเรียนสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จึงมีความพร้อมที่จะ
สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานสําหรับนิสิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการมีคณะแพทยศาสตร์ 
จะช่วยในเรื่องการต่อยอดและความเข้มแข็งของผลงานวิจัยและเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยได้อีกทางหน่ึง   

  การน้ี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี จึงขอรายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ และการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ และการ
พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



วาระที่ ๖   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

  การบริหารงาน  
 ๖.๑ การขออนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘  

   ด้วยสํานักบริการคอมพิวเตอร์เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ระยะ ๕ ปี โดยจะใช้งบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น ๑,๖๐๙,๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันหกร้อยเก้าล้าน
เก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีโครงการที่จะดําเนินการจํานวน ๒๐๖ โครงการ ซึ่งเป็นการดําเนินการต่อเน่ืองจาก
แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
และยกระดับการแข่งขันของประเทศให้พร้อมรับการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย ๔.๐” โดยได้วางแนวทางการ
ดําเนินการในภาพรวมให้มุ่งไปสู่การบริหารจัดการด้านดิจิทัลแบบองค์รวมอย่างย่ังยืนในการบรรลุเป้าหมาย โดยได้
กําหนดยุทธศาสตร์ดิจิทัล ๕ ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดกลไกที่สอดคล้องประสานแนวนโยบายระดับชาติอย่างชัดเจน ดังน้ี 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบข้อมูลให้มีมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันได้ทั้งภายใน 

และภายนอกองค์กร 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ  

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก .บ .ม . )  ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓  
เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือ
พิจารณา  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ เพ่ือจะได้นําเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาต่อไป  

 

 

 

 

 



 ๖.๒  การขออนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนนุวิชาการ คณะประมง   

    คณะประมงเสนอขออนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ เพ่ือรองรับการ 
บริหารจัดการและการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล รวมท้ังเพ่ือให้โครงสร้างภายในของศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการมี 
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่กําหนด โดยปรับโครงสร้างศูนย์
บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ โดยปรับศูนย์และสถานีวิจัยที่อยู่ในสังกัด จากเดิม ๑๓ หน่วยงาน เป็น ๙ หน่วยงาน 
ดังน้ี 

   ๑. ยุบเลิกศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่ง เน่ืองจากศูนย์น้ีไม่มีการดําเนินการและไม่มีทรัพยากรประจํา 

   ๒. โอนย้ายศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ๔ ศูนย์ ไปสังกัดภาควิชา ดังน้ี 

     ๒.๑ โอนย้ายศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย ไปสังกัด
ภาควิชาชีววิทยาประมง 

     ๒.๒ โอนย้ายศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์นํ้า และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงาม
และพรรณไม้นํ้าประดับ ไปสังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

   ๓. จัดต้ังศูนย์วารสารคณะประมง เป็นหน่วยงานใหม่ในสังกัดศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ  
ที่ไม่กําหนดสถานภาพและไม่แบ่งงานภายใน  

   ทั้งน้ี หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ของศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ ๙ หน่วยงาน 
ประกอบด้วย 

  ๑. ห้องสมุดสุรีย์วิมลโลหการ 

  ๒. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 

  ๓. ศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง  

  ๔. สถานีวิจัยประมงศรีราชา 

   ๕. สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 

   ๖. สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม 

   ๗. สถานีวิจัยประมง กําแพงแสน  

   ๘. สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน  

  ๙. ศูนย์วารสารคณะประมง 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจาณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 



   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ 
คณะประมง จากเดิม ๑๓ หน่วยงาน เป็น ๙ หน่วยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ระเบยีบ ประกาศ ข้อบังคับ 
 ๖.๓ การขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนนิการแตง่ต้ัง 
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธทีี่ ๓ 

    เพ่ือให้การดําเนินการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยวิธีที่ ๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังและถอดถอนผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีที่ ๓ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณา  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  
แนวปฏิบัติในการดําเนินการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖.๔ การขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับ
นิสิตพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   กองกิจการนิสิตโดยความเห็นชอบของคณะทํางานพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตพิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนออนุมัติร่าง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือให้การดําเนินงานการรับนิสิตพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๕ มาตรา ๗ 
และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ ลง
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิตพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   การแต่งต้ัง          

 ๖.๕ การขออนุมัติแต่งต้ังเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

               ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน่ืองจาก รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์  
ธไนศวรรยางกูร ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ จึงมีมติให้แต่งต้ังรองอธิการบดีเพ่ิมเติม และเปลี่ยนช่ือตําแหน่งรองอธิการบดี ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้แต่งต้ัง นายธานินทร์  คงศิลา พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ พ.๐๒๑๕ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เป็นต้นไป น้ัน  

   อน่ึง ตามมาตรา ๒๐ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติ
ว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” และข้อ ๑๖.๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและ
วิธีการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  กําหนดว่า “เมื่อเลขานุการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี แต่งต้ังรองอธิการบดีคน
หน่ึง ทําหน้าที่แทนเลขานุการ” ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อธิการบดีจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์  คงศิลา รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์  คงศิลา  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เป็นต้นไป  

 

 

    

 

 

 



 ๖.๖ การขออนุมัติแต่งต้ังคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติแต่งต้ัง 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธ์ิ  หงส์ประสิทธ์ิ ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ต้ังแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี น้ัน     

   เน่ืองจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธ์ิ  หงส์ประสิทธ์ิ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจึงได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๒๓๑/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ชัชพล  ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ดํารงตําแหน่ง
ในการบริหารเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดย
มีระยะเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน และคําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๕๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ชัชพล  ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นผู้รักษาการแทน
คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปด
สิบวัน และคําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม   
แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพ่ือสังคม ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะ
พาณิชยนาวีนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน         

                  เพ่ือให้การบริหารงานของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประกอบด้วย 

                  ๑.  รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ                               ประธานกรรมการ                     
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ                    

                 ๒. ประธานสภาพนักงาน                             กรรมการ                    

                 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี  กุญแจนาค                                           กรรมการ 
                      รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผู้แทน ก.บ.ม.    

                  ๔. รองศาสตราจารย์สถาพร  เช้ือเพ็ง                                        กรรมการ                      
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ผู้แทน ก.บ.ม.                    

                  ๕. รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  ชัยกุล                                        กรรมการ   
                      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการที่อยู่ในแวดวงการศึกษา 
      หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

                  ๖.  นายสุรพล  มีเสถียร                                     กรรมการ             
          ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการที่อยู่ในแวดวงการศึกษา 
                      หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 



                  ๗.  รองศาสตราจารย์ชาติชาย  เตียเป้ิน                                           กรรมการ 
                      ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  

                  ๘.  ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย                                            เลขานุการ      

  ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาได้กําหนดวันสัมภาษณ์ผู้สมัครใจและประชุมเพ่ือรวบรวมและสรุปผลการ 
สรรหาในวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะรายงานผลการสรรหาพร้อมเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป โดยรายละเอียดจะนําเสนอในที่ประชุม 

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

                  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ังคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖.๗ การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๔ ส่วนงาน 

    เพ่ือให้การบริหารงานของส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๔ ส่วนงาน ดังน้ี      

                ๑. คณบดีคณะเกษตร ขออนุมัติพ้นจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง ขอพ้นจากตําแหน่งคณบดีคณะเกษตร ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                 ๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้ังคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                 ๓. ผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษา จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งน้ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือ “สํานักทะเบียนและประมวล” เป็น “สํานักบริหารการศึกษา” 
(Office of Education Administration) และปรับโครงสร้างองค์กร ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  
การเปลี่ยนช่ือ “สํานักทะเบียนและประมวล” เป็น “สํานักบริหารการศึกษา” (Office of Education Administration) 
และปรับโครงสร้างองค์กร ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

   ๔. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้ังคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน 
๔ ส่วนงาน ตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ัง
และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังและถอดถอนผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย                 

                ๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ                                      เป็นประธานกรรมการ   

                ๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา หรือกรรมการ    
        สภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
                หรือประธานสภาพนักงาน จํานวน ๑ คน          เป็นกรรมการ      

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

               ๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ด้านวิชาการที่อยู่ในแวดวงการศึกษา 
                         หรือวิชาการที่เก่ียวข้องกับส่วนงาน จํานวน ๒ คน                             เป็นกรรมการ                 



   ๔)  ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัดส่วนงาน 
                         จํานวน ๑ คน                                                                        เป็นกรรมการ 

                 ทั้งน้ี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้ที่เห็นสมควรทําหน้าที่เลขานุการ 

                  อน่ึง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แนวทางการพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสรรหาซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และประธานสภา
พนักงาน โดยวิธีเลือกจากรายช่ือเรียงตามลําดับตัวอักษร ดังน้ี 

   ๑. รองศาสตราจารย์บดินทร์  รัศมีเทศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา 

   ๒. รองศาสตราจารย์บัญชา  ขวัญยืน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา 

  ๓. นางพงศ์พงา  เนตรหาญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
         สายสนับสนุน  

   ๔. รองศาสตราจารย์วีระเกษตร  สวนผกา ประธานสภาพนักงาน 

   ๕. รองศาสตราจารย์ นท. สมุิตร  สุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา  

   ทั้งน้ี ในการกําหนดกรรมการสรรหาแต่งต้ังจากกรรมการซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และประธานสภา
พนักงาน ในการขออนุมัติครั้งน้ี ได้แก่ 

   ๑. กรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร 

   ๒. กรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

  ๓. กรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษา 

   ๔. กรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 



   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๑๑ เรื่อง          

 ๖.๘ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศกึษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
จํานวน ๕ หลกัสูตร 

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

              คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว 
มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน บรรจุหลักสูตรไว้ในแผน 
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จํานวน ๕ หลักสูตร ดังน้ี 
 

ส่วนงาน หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและ
    การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  
    โดยกําหนดเปิดรับนิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑๐ คน/ปี 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสาร   
    ระหว่างวัฒนธรรม  
    โดยกําหนดเปิดรับนิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๕ คน/ปี 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    หน่ึงเดียว (พหุวิทยาการ)  
    โดยกําหนดเปิดรับนิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๕ คน/ปี 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่ึงเดียว  
    (พหุวิทยาการ)  
    โดยกําหนดเปิดรับนิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๓ คน/ปี 
๓) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    โดยกําหนดเปิดรับนิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๑๐ คน/ปี 

 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน บรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จํานวน ๕ หลักสูตร 



 ๖.๙ การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

             คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกําหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ
กําหนดรับนิสิต แบบ ๒.๑ ภาคปกติ จํานวน ๕ คน/ปี และภาคพิเศษ จํานวน ๑๕ คน/ปี ทั้งน้ี มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า 
เมื่อหลักสูตรดําเนินการเปิดสอนแล้ว ขอให้คณะดําเนินการ ดังน้ี  

              ๑. ขอให้กํากับดูแลโดยให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นิสิตสามารถเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้และ
สามารถสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

             ๒. ขอให้ควบคุมกํากับมาตรฐานการดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเคร่งครัด 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

              ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกําหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖.๑๐ การขออนุมัติเปิดสอนโครงการภาคพิเศษระดับปรญิญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา จํานวน  
๓ โครงการ  

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

              คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่  
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และคร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ ๓ ส่วนงาน เปิดสอนโครงการภาคพิเศษระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓ โครงการ ดังน้ี  

   ๑. อนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดสอนโครงการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) โดยใช้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 
สรรค์สร้าง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจะเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ แผน ก แบบ ๑ ๒ จํานวน  ๕ คน/ปี และแผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข จํานวน ๑๐ คน/ปี  

   ๒. อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เปิดสอนโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา ภาคพิเศษ โดยใช้หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จํานวน ๒๐ คน/ปี  

   ๓. อนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการเปิดสอนโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยเริ่มรับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๖๐ คน/ปี และมีข้อสังเกต
โดยขอให้คณะพิจารณาทบทวนภาระงานสอนของอาจารย์ (FTES) ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับจํานวนนิสิต หลังจาก
โครงการดําเนินการเปิดสอนไประยะหนึ่งแล้วหรือพิจารณาควบรวมหลักสูตรเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษารวมทั้งแผนการพัฒนาอาจารย์ให้สอดรับกับการปรับการเรียนการสอน 
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

   ทั้งน้ี สํานักบริหารการศึกษาจะได้ดําเนินการออกระเบียบการบริหารการเงินของโครงการฯ จํานวน  
๓ ฉบับ ซึ่งได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว  

  ๑. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับโครงการ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  



   ๒. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

   ๓. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าเบ้ียประชุม ค่าสมนาคุณ และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา ภาคพิเศษ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน   

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดสอนโครงการภาคพิเศษระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ของ ๓ ส่วนงาน จํานวน ๓ โครงการ ดังน้ี 

    ๑. โครงการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมสรรคส์ร้าง ภาคพิเศษ 

   ๒. โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา ภาคพิเศษ  

  ๓. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖.๑๑ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสตูร 

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

             คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ ๕ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน 
๑๑ หลักสูตร ดังน้ี 
 

ส่วนงาน    จํานวนหลักสตูรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 

๑) คณะวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต 
    (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
   (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

๓) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
   และการออกกําลังกาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
   และการออกกําลังกาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    และการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕) โครงการสหวิทยาการ 
    ระดับบัณฑิตศึกษา  
 
 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการ
   จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  



   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

               ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๕ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑๑ หลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖.๑๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๓ หลักสูตร 

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

             คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ ๙ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๓ หลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑๑ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑ หลักสูตร และภาคการศึกษา
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑ หลักสูตร ดังน้ี 
 

ส่วนงาน จํานวนหลักสตูรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑) คณะบริหารธุรกิจ ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) คณะมนุษยศาสตร์ ๑) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓) คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 
    และสารสนเทศภูมิศาสตร ์ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
    และการออกกําลังกาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    กําแพงแสน 

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-
    โลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘) คณะศลิปศาสตร์ 
    และวิทยาศาสตร์ 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส่วนงาน จํานวนหลักสตูรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙) คณะศลิปศาสตร์ 
    และวิทยาการจัดการ 

๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     

          โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

              ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๙ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๑๓ หลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑๑ หลักสูตร  
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน  
๑ หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๖.๑๓ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
อนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเร่ิมใช้กับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ดังน้ี 
 

ส่วนงาน จํานวนหลักสตูรที่ขออนุมัติปรับปรุง 

๑) คณะศกึษาศาสตร์ ๑) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) คณะเศรษฐศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

           โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

              ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรของ ๒ ส่วนงาน จํานวน ๒ หลักสูตร 
โดยเริ่มใช้กับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 ๖.๑๔ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยทีไ่ม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน 
๒ หลักสูตร 

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ให้ ๒ ส่วนงาน ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 
 

ส่วนงาน ชื่อหลักสูตร สาระในการปรับปรุงหลักสูตร 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในแบบเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า ๔ และใน มคอ.๒ หน้า ๑๒ 
จากเดิม 
บังคับให้เรียนรายวิชา ๐๑๔๕๕๑๐๑ การเมืองโลกใน
ชีวิตประจําวัน จํานวน ๓ หน่วยกิต  
แก้ไขเป็น 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก จํานวน ๓ หน่วยกิต  

คณะพาณิชย-
นาวีนานาชาติ 

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและ
เคร่ืองกลเรือ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอแก้ไขการพิมพ์ใน มคอ.๒ หน้า ๒๙ ข้อ ๕.๒.๒ 
จากเดิม 
๕.๒.๒ นิสิตกลุ่มวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือต้องผ่านการอบรม 
หลักสูตร Maritime English โดยให้สอดคล้องกับองค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ (IMO model course) และได้รับ 
ใบประกาศนียบัตร Maritime English 
แก้ไขเป็น 
๕.๒.๒ นิสิตกลุ่มวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือต้องผ่านการอบรม
หลักสูตร Maritime English 

 
  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบ
กับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน ๒ หลักสูตร 

 



 ๖.๑๕ การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร 

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร เพ่ือให้นิสิตมีรายวิชาเฉพาะเลือก 
ที่หลากหลายมากขึ้นและทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังน้ี 

   ๑. เพ่ิมรายวิชา ๐๓๕๒๑๔๗๑ เศรษฐศาสตร์พาณิชยนาวี จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต เป็นรายวิชา
เฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ซึ่งเป็น
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

   ๒. เพ่ิมรายวิชา ๐๓๕๐๑๔๔๕ วิศวกรรมชายฝั่งและการจัดการ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต  
เป็นรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ซึ่ง
เป็นรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐)  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือก จํานวน ๒ รายวิชา ในหลักสูตร
ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จํานวน ๒ หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖.๑๖ การขออนุมัติปิดโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) คณะบริหารธุรกิจ  

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้คณะบริหารธุรกิจปิดโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) คณะบริหารธุรกิจ เน่ืองจากได้งดรับนิสิตต้ังแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยนิสิตสําเร็จการศึกษาครบถ้วนไม่มีนิสิตตกค้าง และได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว   

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปิดโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) คณะ
บริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖.๑๗ การขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายของหลักสูตรปรชัญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาสิง่แวดล้อมสรรคส์รา้ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน ๓ ราย 

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 
สรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน ๓ ราย ดังน้ี  

  ๑) ศาสตราจารย์วีระ  อินพันทัง 

  ๒) ศาสตราจารย์สมคิด  จิระทัศนกุล 

  ๓) ศาสตราจารย์สมชาติ  จึงสิริอารักษ์ 

เน่ืองจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง ๓ ราย เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากและเป็นที่ยอมรับ
ทางด้านสถาปัตยกรรม มีช่ือเสียงทางวิชาการ ได้รับรางวัล มีการทํางานและการศึกษาวิจัยอย่างต่อเน่ือง โดยมีความ
เก่ียวเน่ืองกับองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทั้งทาง
กายภาพ สังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ รวมถึงมีความเช่ือมโยงการดําเนินงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตร  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบปากเปล่า 
ขั้นสุดท้ายของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน ๓ ราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๑๘ การขออนุมัติเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชพีระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน ๗ หลกัสูตร 

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ ๔ ส่วนงาน เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๗ หลักสูตร 
ดังน้ี 

   ๑. อนุมัติให้คณะเกษตร กําแพงแสน เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 

    ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปศุสัตว์ หลักสตูร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(รหัสสาขาวิชา XA ๓๕) 

     ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ หลักสูตร 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (รหัสสาขาวิชา XA๑๖) 

   ๒. อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เข้าร่วมในโครงการฯ จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี  
   ๑) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หลักสูตร 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (รหัสสาขาวิชา XX๖๐) 
     ๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หลกัสูตร 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (รหัสสาขาวิชา XX๐๑) 

   ๓. อนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๑ หลักสูตร คอื  
     ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม หลักสูตร  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รหัสสาขาวิชา XJ๐๑) 

   ๔. อนุมัติให้คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๒ หลักสูตร 
ดังน้ี 
     ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร หลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (รหัส
สาขาวิชา XU๐๑) 
     ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(รหัสสาขาวิชา XU๐๒) 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ของ ๔ ส่วนงาน จํานวน ๗ หลักสูตร 



  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง 

 ๖.๑๙  การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรงุรายวิชา จํานวน ๗ รายวิชา 

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ ๓ ส่วนงาน เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๔ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา รวมจํานวน ๗ รายวิชา ดังน้ี 

   ๑. อนุมัติให้คณะวนศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา คือ  

                 - รายวิชา ๐๑๓๑๔๔๒๔ หลกัการจัดการถิ่นอาศัยสัตว์ป่า จํานวน ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต 

   ๒. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา คือ 

    - รายวิชา ๐๑๒๑๕๓๓๑ การถ่ายโอนความร้อนทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ จํานวน ๓(๓-๐-๖) 
หน่วยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๒๑๕๔๒๑ กลศาสตร์โครงสร้างเชิงคํานวณ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๒๑๕๔๔๑ พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ จํานวน ๓(๒-๓-๖) หน่วยกิต   

   ๓. อนุมัติให้คณะเกษตร กําแพงแสน เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๓ รายวิชา คือ 

    - รายวิชา ๐๒๐๓๒๓๘๓ การจัดการฟาร์มเพ่ือพัฒนาการเกษตรในยุคดิจทิัล จํานวน ๓(๓-๐-๖) 
หน่วยกิต 

    - รายวิชา ๐๒๐๓๒๔๘๕ วิทยาศาสตร์ข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตร  
จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

    - รายวิชา ๐๒๐๓๒๔๘๖ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเกษตร จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๓ ส่วนงาน เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๔ รายวิชา  
และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา รวมจํานวน ๗ รายวิชา 

 

 

 



 ๖.๒๐ การขออนุมัติแก้ไขรหัสวิชาในการเทียบรายวิชาสําหรับโครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา 

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้
คณะอุตสาหกรรมเกษตรแก้ไขรหัสวิชาในการเทียบรายวิชาสําหรับโครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา (Dual 
Degree Program) ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร กับหลักสูตร Master 
Program in Food Science, Faculty of Agricultural Engineering and Technology and Graduate School, 
Institut Pertanian Bogor (IPB)/Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย ดังน้ี 

  ๑. แก้ไขรหัสวิชา ในการเทียบรายวิชาหน้า ๔๔ จาก “PBS699 Research and Thesis” เป็น 
“PPS699 Research and Thesis” 

  ๒. เปลี่ยนแปลงการเทียบรายวิชา ดังน้ี   
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
Institut Pertanian Bogor

ประเทศอินโดนีเซีย หลักสูตรเดิม 
Institut Pertanian Bogor

ประเทศอินโดนีเซีย หลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา รายวิชา 
จํานวน 
หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา 
จํานวน
หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา 
จํานวน
หน่วยกิต 

๐๑๐๕๒๕๙๙ วิทยานิพนธ์ ๑๐ PPS699 Research 
and 
Thesis 

๑๐ ITP600 Research 
Proposal 
(Proposal) 

๑

ITP603 Scientific 
Publication 

๒

ITP604 Thesis 
Defense 

๒

ITP699 Thesis ๕

รวม ๑๐ รวม ๑๐ รวม ๑๐
 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขรหัสวิชาในการเทียบรายวิชาสําหรับโครงการ
จัดการเรียนการสอนสองปริญญา (Degree Program) ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร กับหลักสูตร Master Program in Food Science, Faculty of Agricultural 
Engineering and Technology and Graduate School, Institut Pertanian Bogor (IPB)/Bogor Agricultural 
University ประเทศอินโดนีเซีย  

 



  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๒๑  การขออนุมัติปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ครั้งที่ ๔ จํานวน ๗๘๔ ราย  

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ จํานวน ๗๘๔ คน 
ดังน้ี    

  ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๘๐ คน    
   คณะเกษตร   ๓๕ คน 
   คณะบริหารธุรกิจ ๙ คน 
   คณะประมง  ๕๗ คน 
   คณะมนุษยศาสตร์   ๒ คน 
   คณะวนศาสตร์      ๔ คน 
   คณะวิทยาศาสตร์ ๒๐ คน 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖๒ คน 
   คณะเศรษฐศาสตร์ ๖๖ คน 
   คณะสังคมศาสตร์ ๕ คน 
   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ๕ คน 
   คณะสิ่งแวดลอ้ม ๖ คน 
   คณะเกษตร กําแพงแสน ๘ คน 
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ๑ คน 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  ๕๕ คน 
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์     ๒๐ คน 
   คณะวิทยาการจัดการ ๑๐ คน 
   คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ๑๒ คน 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ๕๔ คน 
   คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ๓๗ คน 
   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ ๒ คน 



   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ๒ คน 
   วิทยาลัยการชลประทาน ๘ คน   
   ระดับบณัฑิตศึกษา จํานวน ๓๐๔ คน    
  ดุษฎีบัณฑิต      ๓๖  คน  
   มหาบัณฑิต  ๒๖๘  คน 

  รวมผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑ - ๔)   
   - ดุษฎีบัณฑิต  ๖๓  คน   
   - มหาบัณฑิต ๓๘๔  คน  
    - ปริญญาตรี  ๙๐๒  คน 
   รวมทั้งสิน้  ๑,๓๔๙  คน 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ จํานวน ๗๘๔ คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ        

 ๘.๑  รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนกุมภาพันธ ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ง การกําหนดวงเงินการอนุมัติดําเนินการและการสั่งจ่าย  
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ กําหนดให้อธิการบดีมีอํานาจการ  
อนุมัติดําเนินการและการสั่งจา่ยเงินทุกหมวดรายจ่าย กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สบิล้านบาทถ้วน)    
ให้อธิการบดีรายงานการอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย น้ัน       

   กองคลังขอรายงานว่ามีส่วนงานจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจาํ  
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑ รายการ ดังน้ี 
  

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน ช่ือเจ้าหน้ี 
วัน เดือน ปี 

ที่จ่าย 

๑. จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงาน : ส่วนกลาง 

๑๓,๐๕๙,๔๖๐.๕๖ การไฟฟ้านครหลวง ๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 รวม ๑ รายการ ๑๓,๐๕๙,๔๖๐.๕๖  

 
   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘.๒ รับทราบการขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จํานวน ๑ ราย  

               ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙   
ข้อ ๑๘ กําหนดว่า “การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.อ.ม. พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ต่อผู้ร้องทุกข์
ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และในกรณีจําเป็นและสมควร อาจขอเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ิมเติม รวมทั้งคําช้ีแจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดๆ หรือ
ขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคําหรือช้ีแจง 
ข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ ทั้งน้ี การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวต้องให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ ในกรณีที่ไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน  
วรรคหน่ึง ให้ ก.อ.ม. แจ้งเหตุที่ทําให้การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ไม่แล้วเสร็จต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือสั่งขยายระยะ 
เวลาดําเนินการได้ตามความจําเป็นในแต่ละกรณี ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน ทั้งน้ี ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 

                เพ่ือให้การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) ได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา
พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ของบุคลากร กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมและคับข้องใจจากการได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนรอบ
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบทุกภารกิจ จํานวน ๓ ครั้ง ดังน้ี 

               ๑. รับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน ต้ังแต่
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ - วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

               ๒. รับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน ต้ังแต่
วันที่ ๑๘ มีนาคม - วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

   ๓. รับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๓๐ วัน ต้ังแต่
วันที่ ๑๗ เมษายน - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

               ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จํานวน ๑ ราย   

 

 

 

 

 

 

 



  ๘.๓ รับทราบการอนุญาตขยายระยะเวลาการสอบสวนทางวินัย จํานวน ๑ ราย 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๘ กําหนดว่า “ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน
เห็นว่าจะไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเหตุที่
ทําให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่อนายกสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ไม่เกินหกสิบวันในแต่ละกรณีโดยให้ย่ืนคําขอขยายก่อนสิ้นระยะเวลาดังกล่าว หากยังดําเนินการไม่
แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีขอขยาย ให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาอีกได้ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม” 

               การน้ี คณะกรรมการสอบสวทางวินัยขอรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบการอนุญาตขยายระยะเวลา
การสอบสวนทางวินัย จํานวน ๑ ราย เน่ืองจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่อาจดําเนินการสอบสวนได้แล้วเสร็จ
ตามกําหนดเวลาระยะเวลาสอบสวนท่ีขอขยายคร้ังที่ ๒ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพราะมีพยานเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวข้องจํานวนมาก และต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทํารายงานการสอบสวนใหม่ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ดังน้ัน เพ่ือให้การสอบสวนทางวินัยดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุญาต และนายกสภามหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ขยาย
ระยะเวลาการสอบสวนทางวินัย ออกไปอีก ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ ๒ เมษายน ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

               ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘.๔  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกําพล  อดุลวิทย์ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน   

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๙ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


