
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔  

วันจันทรท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  

ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

…………………………………….  

 

วาระปกติ       

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ          

 ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ       

   -   
   

   ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจงใหทราบ         

  ๑.๒.๑ การรายงานความคืบหนาการดําเนินงานสนับสนุนเพ่ือบรรเทาสถานการณการแพรระบาด  

    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ศูนยปฏิบัติการและบริหารสถานการณ 

    การแพรการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวง 

    การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ศปก.อว.) 

  ๑.๒.๒ รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

    และมาตรการชวยเหลือนิสิต   

   ๑.๒.๓ รายงานผลการดําเนินการเปนศูนยฉีดวัคซีน COVID-19 ภาคสนาม โดยความรวมมือจาก  

    ราชวิทยาลัยจุฬาภรณและกรุงเทพมหานคร  

   ๑.๒.๔ โครงการวิจัยการเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวเมาสูมาตรฐานความปลอดภัยเพ่ือยกระดับรายได  

    และคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน   

  ๑.๒.๕  อ่ืนๆ 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันจันทรท่ี ๒๖ เมษายน 

   พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระปกติ)      
   

วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         

 ๓.๑ ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน ๗ สวนงาน     

 ๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีคณะประมง  

  ๓.๓ การขออนุมัติแผนการดําเนินงานในรอบสี่ปของคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง     

  -   
   



วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย     

  - 

 วาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา           

 การบริหารงาน  

 ๖.๑ การขออนุมัติตัวชี้วัดผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ  

  ๖.๒ การขออนุมัติใหความเห็นชอบแผนวิเคราะหอัตรากําลังระยะ ๔ ป ในการตอเวลาราชการของขาราชการ 

   พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

  ๖.๓ การขออนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนงานภายในสํานักงานเลขานุการ และจัดตั้งศูนยวิจัยนวตักรรม 

   ปญญาประดิษฐเพ่ือเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร  

  ขอบังคับ ประกาศ ระเบียบ 

  ๖.๔ การขออนุมัติรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย 

   เกษตรศาสตร พ.ศ. .... 

  ๖.๕ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและ 

   ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔  

 การแตงตั้ง  

 ๖.๖ การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสวนงาน  

   จํานวน ๒ สวนงาน และแตงตั้งกรรมการซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการติดตาม 

   และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย แทนตําแหนงท่ีวาง 

   (๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

   (๒) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

  ๖.๗ การขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน ๑ ราย 

 เรื่องท่ีคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๙ เรื่อง    

    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับหลักสูตร ๑๓ เรื่อง           

  ๖.๘ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตรนานาชาติ)  

   ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)    

  ๖.๙ การขออนุมัติหลักสูตรใหม จํานวน ๓ หลักสูตร    

  ๖.๑๐ การขออนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ   

   จํานวน ๒ โครงการ 

  ๖.๑๑ การขออนุมัติรวมโครงการพิเศษ จํานวน ๒ โครงการ ใหอยูภายใตโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา  

   คณะวิทยาการจัดการ     

  ๖.๑๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑๓ หลักสูตร    

   ๖.๑๓ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร    

  ๖.๑๔ การขออนุมัติปรบัปรุงหลักสูตร จํานวน ๕๓ หลักสูตร  



    ๖.๑๕ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.๐๘) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   วิทยาศาสตรนิวเคลียร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ๖.๑๖ การขออนุมัติแกไขชื่อปริญญาและสาขาวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนสง 

   ทางทะเล ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ๖.๑๗ การขออนุมัติแกไขผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร- 

   มหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๖.๑๘ การขออนุมัติยกเลิกการใชหลักสูตรรวมและงดรับนิสิตเขาศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

  ๖.๑๙ การขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  

  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับรายวิชา ๖ เรื่อง     

 ๖.๒๐  การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๙๒ รายวิชา 

  ๖.๒๑ การขออนุมัติใชชุดวิชารวม จํานวน ๒ ชุดวชิา 

  ๖.๒๒ การขออนุมัติเขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา  

   จํานวน ๓๒ รายวิชา     

  ๖.๒๓ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหมสําหรับโครงการธนาคารหนวยกิตเพ่ือเปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิชาบริการสําหรับ 

   โครงการธนาคารหนวยกิต จํานวน ๒ ชุดวชิา และกําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา   

  ๖.๒๔ การขออนุมัติเปดสอนรายวิชาของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติท่ีมีอาจารยพิเศษสอนเกินรอยละ ๕๐ 

     ของรายวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  

  ๖.๒๕ การขออนุมัติปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๔  

   เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงาน 

  ๖.๒๖ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๔   

  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๒๗  การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓  

   ครั้งท่ี ๖ จํานวน ๓๓ ราย  

วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและเห็นชอบ      

     -  
 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ      

 ๘.๑ รายงานการจายเงินรายไดกรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนเมษายน   

   พ.ศ. ๒๕๖๔ 



  ๘.๒  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันจันทรท่ี ๒๘ มิถุนายน  

   พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ    

 

 

 

วาระลับ  

 

วาระท่ี ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันจันทรท่ี ๒๖ เมษายน   

  พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระลับ)     

  

วาระท่ี ๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

 ๒.๑ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ลับ) 

 ๒.๒ การขออนุมัติเทียบตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย จํานวน ๓ ราย (ลบั)  

  ๒.๓ การขออนุมัติใหพิจารณาทบทวนการแตงตั้งรองศาสตราจารยและศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย (ลับ) 

 ๒.๔ การขออนุมัติใหความเห็นชอบผลการพิจารณาการเสนอขอทบทวนตําแหนงศาสตราจารย 

   ทบทวนครั้งท่ี ๑ จํานวน ๑ ราย (ลับ)  

  ๒.๕ การขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีไมอยูในบัญชีรายชื่อท่ี ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑๐ ราย  

   เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ลับ) 

 

วาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

   ๓.๑ แจงมติคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ลับ) 

  ๓.๒ รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได   

   จํานวน ๔ ราย (ลับ) 

 

 

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



รายละเอียดประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ 

วันจันทรท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 

ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

……………………………………. 

 

วาระปกติ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ      

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจงใหทราบ       

  ๑.๒.๑ การรายงานความคืบหนาการดําเนินงานสนับสนุนเพ่ือบรรเทาสถานการณการแพรระบาด

ของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ศูนยปฏิบัติการและบริหารสถานการณการแพรการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ศปก.อว.) 

    ตามท่ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดดําเนินงานจัดตั้งศูนย

ปฏิบัติการและบริหารสถานการณการแพรการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยไดรับ

ความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนสวนราชการและในกํากับของ อว. และหนวยงานในสังกัด อว. ปฏิบัติ

ภารกิจเรงดวน รวมถึงการดําเนินงานสนับสนุนในดานตาง ๆ เพ่ือบรรเทาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อยางตอเนื่อง นั้น  

    ศูนยปฏิบัติการและบริหารสถานการณการแพรการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ศปก.อว.) ขอความรวมมือสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนสวนราชการและในกํากับ อว. และหนวยงานในสังกัด อว. พิจารณาดําเนินงานเพ่ิมเติมดังนี้ 

    ๑. เตรียมความพรอมดานอาคารสถานท่ีและนวัตกรรมสนับสนุนท่ีเ ก่ียวของ ในกรณี 

ท่ีจําเปนตองขยายขอบเขตหรือเพ่ิมภารกิจในการดําเนินงานของโรงพยาบาลสนามเครือขาย อว. สําหรับผูติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุมสีแดง หรือ ICU ภาคสนาม เพ่ือเปนกําลังหนุนใหแกบุคลากรทางการแพทย โดยขอให

คณะวิศวกรรมศาสตร และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เตรียมความพรอมจัดทําระบบและประสานงานกับภาคเอกชน 

เพ่ือรวมสนับสนุนดานตาง ๆ 

    ๒. สนับสนุนทางหองปฏิบัติการสําหรับการตรวจคัดกรองและและการคนหาผูติดเชื้อเชิงรุก 

ในพ้ืนท่ีชุมชน (Active Case Finding) โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยขอใหคณะเทคนิคการแพทย คณะ

สาธารณสุขศาสตร คณะพยาบาลศาสตร หองปฏิบัติการ และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ จัดทีมงานและสนับสนุน

บุคลากรสําหรับทํา Swab เพ่ือสงตรวจ COVID-19 และการเก็บสิ่งสงตรวจ เพ่ิมกําลังหนุนในการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ในสวนท่ีสามารถทําได  

    ๓. เตรียมกําลังหนุนโดยเฉพาะบุคลากร เขาผลัดเปลี่ยนหรือทดแทนบุคลากรทางการแพทย

แนวหนาท่ีอาจจะออนลา เพ่ือใหบุคลากรแนวหนามีชวงเวลาไดพัก เชน การอาสาเขาไปชวยในโรงพยาบาลสนามและ

หนวยตรวจ โดยขอใหแตละหนวยงานเตรียมกําลังบุคลากรท่ีเก่ียวของเขาสนับสนุนปฏิบัติภารกิจตามศักยภาพของ

หนวยงาน  

   ท้ังนี้ หากหนวยงานไดดําเนินงานเก่ียวของกับภารกิจดังกลาวขางตน ขอโปรดรายงานความ

คืบหนาการดําเนินงานสนับสนุนให ศปก.อว. ทราบ เพ่ือรวบรวมเปนขอมูลสนับสนุนในนาม อว. ตอไป   

     โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 



  ๑.๒.๒ รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

และมาตรการชวยเหลือนิสิต   

    ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีมติรับทราบและมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายงานผลการดําเนินงาน

เก่ียวกับการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการชวยเหลือนิสิต ท้ังนี้ ขอใหมหาวิทยาลัย

รายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการ

การชวยเหลือนิสิตใหสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งตอไปดวย 

    การนี้ มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการชวยเหลือนิสิต เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

    โดยรายละเอียดจะนําเสนอในท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑.๒.๓ รายงานผลการดําเนินการเปนศูนยฉีดวัคซีน COVID-19 ภาคสนาม โดยความรวมมือจาก   

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณและกรุงเทพมหานคร  

   การนี้ มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดําเนินการเปนศูนยฉีดวัคซีน COVID-19 ภาคสนาม โดย

ความรวมมือจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณและกรุงเทพมหานคร แกนิสิต บุคลากร และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ตอนเหนือ เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

    โดยรายละเอียดจะนําเสนอในท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑.๒.๔ โครงการวิจัยการเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวเมาสูมาตรฐานความปลอดภัยเพ่ือยกระดับ

รายไดและคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน  

    เพ่ือยกระดับการผลิตขาวเมาสูมาตรฐานความปลอดภัย และเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายสินคา

ใหเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมาย จึงมีความจําเปนท่ีจะตองบูรณาการองคความรูจากผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา  

ท้ังดานเกษตร อาหาร วิศวกรรม และการตลาด ความรวมมือกับชุมชน และภาคีเครือขายทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาองคความรู

ดานการจัดการการผลิตตั้งแตการคัดเลือกและผลิตเมล็ดพันธุในพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพ และสรางระบบจัดการการผลิตท่ี

เหมาะสมกับพ้ืนท่ีตั้งแตการเตรียมดิน การใชปุยท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และมาตรฐานการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว และ

ถายทอดความรูเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการผลิตขาวเมาใหไดมาตรฐานการผลิตอาหาร ของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ซ่ึงในกระบวนการขอมาตรฐานจําเปนตองปรับปรุงพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ิมความปลอดภัยในกระบวนการทํางาน 

ปรับปรุงเทคโนโลยีนวัตกรรมใหเหมาะสมกับการผลิต การตรวจคุณคาทางโภชนาการขาวเมาท่ีใชขาวจากหลากหลาย

พันธุ เพ่ือใหไดขาวเมาท่ีมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และเพ่ิมทางเลือกใหแกผูบริโภคขาวเมาตามชนิดพันธุท่ีตองการ  

การเพ่ิมมูลคาของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตใหเปนสินคาเพ่ิมรายได จะทําใหสามารถขยายชองทางการตลาดได

หลากหลายมากข้ึน และนํามาซ่ึงความม่ันคงทางอาชีพและรายไดแกชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 

     โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑.๒.๕ อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันจันทรท่ี ๒๖   

  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระปกติ)  

   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันจันทรท่ี ๒๖ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๓๔ หนา  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี  

๔/๒๕๖๔ วันจันทรท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      

 ๓.๑  ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน ๗ สวนงาน  

   ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหนาการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน  

๗ สวนงาน ดังนี้    
     

ลําดับ   

ท่ี 

สวนงาน 

และประธานกรรมการสรรหา 
ความคืบหนาการดําเนินการสรรหา 

๑ คณะเกษตร 

(ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว) 

 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  

    ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ เมษายน 

    พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ  

    ผูอํานวยการ โดยผูท่ีไดรับเลือกจะตองไมเปนกรรมการสภา 

    มหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเปนกรรมการสรรหา ดังนี้ 

    (๑) รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

    (๒) คณบดีคณะสิ่งแวดลอม 

๒. กรรมการสรรหาซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีอยูในแวดวง 

    การศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับคณะเกษตร 

    จํานวนสองคน ดังนี้ 

    (๑) นางผลบุญ   นันทมานพ 

    (๒) นายพิพัฒน  วีระถาวร 

๓. กรรมการสรรหาซ่ึงเปนผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและ 

    สายสนับสนุนท่ีสังกัดคณะเกษตร ไดแก นายวิรัตน  สุมน 

๒ คณะมนุษยศาสตร 

(นายเอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ) 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  

    ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ เมษายน 

    พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ  

    ผูอํานวยการ โดยผูท่ีไดรับเลือกจะตองไมเปนกรรมการสภา 

    มหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเปนกรรมการสรรหา ดังนี้ 

    (๑) รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 

    (๒) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๒. กรรมการสรรหาซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีอยูในแวดวง 

    การศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับคณะ 

    มนุษยศาสตร จํานวนสองคน ดังนี้ 

    (๑) ศาสตราจารยปริศวร  ยิ้นเสน 

    (๒) นางพัชรี  อาระยะกุล  

 

 



ลําดับ   

ท่ี 

สวนงาน 

และประธานกรรมการสรรหา 
ความคืบหนาการดําเนินการสรรหา 

  ๓. กรรมการสรรหาซ่ึงเปนผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและ 

    สายสนับสนุนท่ีสังกัดคณะมนุษยศาสตร ไดแก ผูชวย- 

    ศาสตราจารยวัฒนา  อนันตผล  

๓ สํานักบริหารการศึกษา 

(รองศาสตราจารยสมพร  อิศวิลานนท) 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  

    ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ เมษายน 

    พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ  

    ผูอํานวยการ โดยผูท่ีไดรับเลือกจะตองไมเปนกรรมการสภา 

    มหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเปนกรรมการสรรหา ดังนี้ 

    (๑) รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา 

         ทรัพยากรมนุษย  

    (๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๒. กรรมการสรรหาซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีอยูในแวดวง 

    การศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสํานักบริหาร 

    การศึกษา จํานวนสองคน ดังนี้ 

    (๑) ศาสตราจารยกิตติคุณ ชนิตา  รักษพลเมือง 

    (๒) ศาสตราจารยเกียรติคุณ บุญเรียง  ขจรศิลป 

๓. กรรมการสรรหาซ่ึงเปนผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและ 

    สายสนับสนุนท่ีสังกัดสํานักบริหารการศึกษา ไดแก นางสาว 

    ยลรววิรร  วิบูรณวงศ 

๔ คณะสัตวแพทยศาสตร ๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  

    ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ เมษายน 

    พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ  

    ผูอํานวยการ โดยผูท่ีไดรับเลือกจะตองไมเปนกรรมการสภา 

    มหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเปนกรรมการสรรหา ดังนี้ 

    (๑) รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและกิจการเพ่ือสังคม 

    (๒) คณบดีคณะประมง  

๒. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซ่ึงเปน 

    ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีอยูในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ 

    หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับคณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน 

    สองคน  

๓. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซ่ึงเปน 

    ผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีสังกัด 

    คณะสัตวแพทยศาสตร จํานวนหนึ่งคน 



ลําดับ   

ท่ี 

สวนงาน 

และประธานกรรมการสรรหา 
ความคืบหนาการดําเนินการสรรหา 

๕ คณะเศรษฐศาสตร 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ พีระศักดิ์ 

ศรีนิเวศน) 

 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  

    ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ พฤษภาคม 

    พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ  

    ผูอํานวยการ โดยผูท่ีไดรับเลือกจะตองไมเปนกรรมการสภา 

    มหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเปนกรรมการสรรหา ดังนี้ 

    (๑) รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนาอยางยั่งยืน 

    (๒) คณบดีคณะวนศาสตร 

๒. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซ่ึงเปน 

    ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีอยูในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ 

    หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับคณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน 

    สองคน  

๓. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซ่ึงเปน 

    ผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีสังกัด 

    คณะเศรษฐศาสตร จํานวนหนึ่งคน 

๖ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

(รองศาสตราจารยพีรเดช  ทองอําไพ) 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  

    ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ พฤษภาคม 

    พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ  

    ผูอํานวยการ โดยผูท่ีไดรับเลือกจะตองไมเปนกรรมการสภา 

    มหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเปนกรรมการสรรหา ดังนี้ 

    (๑) รองอธิการบดีฝายพัฒนาบัณฑิตข้ันสูงและโครงการจัดตั้ง 

         วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

    (๒) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๒. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซ่ึงเปน 

    ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีอยูในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ 

    หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับคณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน 

    สองคน  

๓. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซ่ึงเปน 

    ผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีสังกัด 

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร จํานวนหนึ่งคน 

๗ 

 

 

คณะเกษตร กําแพงแสน 

(ศาสตราจารยดิเรก  ปทมสิริวัฒน)  

 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  

    ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ พฤษภาคม 

    พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ 



ลําดับ   

ท่ี 

สวนงาน 

และประธานกรรมการสรรหา 
ความคืบหนาการดําเนินการสรรหา 

   ผูอํานวยการ โดยผูท่ีไดรับเลือกจะตองไมเปนกรรมการสภา  

   มหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเปนกรรมการสรรหา ดังนี้  

    (๑) รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

    (๒) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

๒. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซ่ึงเปน 

    ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีอยูในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ 

    หรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับคณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน 

    สองคน  

๓. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซ่ึงเปน 

    ผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีสังกัด 

    คณะเกษตร กําแพงแสน จํานวนหนึ่งคน 
 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุม 

   ๑. รับทราบความคืบหนาการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน ๗ สวนงาน   

   ๒. ขออนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูบริหาร 

สวนงาน จํานวน ๓ สวนงาน ดังนี้ 

    (๑) รางประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ

เกษตร 

    (๒) รางประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร 

   (๓) รางประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ

สํานักบริหารการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 ๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีคณะประมง 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีมติอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสวนงาน จํานวน 

๗ สวนงาน ประกอบดวย  (๑) คณบดีคณะประมง (๒) คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย (๓) คณบดีคณะสิ่งแวดลอม (๔) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (๕) คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (๖) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม และ (๗) ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร นั้น  

   การนี้ ฝายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสวนงาน 

ขอนําเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีคณะประมง เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให

ความเห็นชอบและขอเสนอแนะ   

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะรายงานการติดตามและประเมิน 

ผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสวนงาน จํานวน ๒ สวนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓.๓ การขออนุมัติแผนการดําเนินงานในรอบส่ีปของคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

   ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ

หัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๘ (๑) กําหนดวา “ใหหัวหนาสวนงานจัดทําแผนการ

ดําเนินงานในรอบสี่ปท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนการบริหารของมหาวิทยาลัย รวมถึงขอเสนอเพ่ิมเติมท่ีไดให

คําม่ันสัญญาไวกับประชาคมและสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลาการดํารงตําแหนง พรอมกําหนดคาเปาหมาย

ตัวชี้วัดในแตละรอบการประเมิน เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับตั้งแต

วันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน”  

   การนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานในรอบสี่ปของคณบดีคณะ

พาณิชยนาวีนานาชาติ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๙ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยศรินยา  สนิทวงศ ณ อยุธยา ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะพาณิชย-

นาวีนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแผนการดําเนินงานในรอบสี่ปของคณบดีคณะพาณิชย-

นาวีนานาชาติ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง    

  - 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี ๖   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    

  การบริหารงาน  

 ๖.๑ การขออนุมัติตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ 

    ตามท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดแถลงนโยบายและแผนงาน เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกําหนดนโยบายการ

พัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยท่ัวท้ังองคกรเพ่ือนําไปสูความเปนเลิศ โดยมีเปาหมาย ๓ ประการ คือ ๑) ตอบโจทย

พันธกิจ และความเปนตัวตนของมหาวิทยาลัย ๒) สรางขีดความสามารถในการแขงขัน และ ๓) บูรณาการกับยุทธศาสตร 

ชาติ ซ่ึงในป พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจุดเนนของแผนงาน ๔ เรื่อง ดังนี้ 

   ๑. การจัดทํา Model การบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ๒. การจัดทําตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

   ๓. การสนับสนุนสวนงานท่ีมีความพรอมใหไดรับการพัฒนาอยางทาทาย 

   ๔. การสนับสนุนทุกสวนงานใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

   ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ ไดพิจารณาตัวบงชี้ผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีขอสังเกตวา ตัวชี้วัดสวนใหญไมไดชี้ใหเห็น

ถึงการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลง (Dynamism) ของผลการดําเนินงานท่ีสามารถวัดได ดังนั้น เพ่ือใหมหาวิทยาลัย 

สามารถบริหารจัดการองคกรและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใหเขากับสถานการณปจจุบัน สอดรับเปนไปในทิศทางเพ่ือการ

ดําเนินการท่ีเปนเลิศ และสามารถตอบโจทยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาใหเกิดผลลัพธเปนไปตามนโยบายและ

เปาหมายท่ีกําหนด สํานักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงจึงไดดําเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพเพ่ือ

การดําเนินการท่ีเปนเลิศ และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร 

ท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติตัวชี้วัดผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

เพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ  

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๒ การขออนุมัติใหความเห็นชอบแผนวิเคราะหอัตรากําลังระยะ ๔ ป ในการตอเวลาราชการของ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

   ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๔ ไดมีมติอนุมัติในหลักการการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใหดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตร- 

ศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยไดแจงใหคณะตางๆ จัดทําแผนวิเคราะห

อัตรากําลังระยะ ๔ ป ในการพิจารณาตอเวลาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ใหความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป  

ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบแผนวิเคราะหอัตรากําลังระยะ ๔ ป ของคณะวนศาสตร และใหนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติใหความเห็นชอบแผนวิเคราะหอัตรากําลังระยะ ๔ ป 

ในการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑ คณะ ไดแก คณะวนศาสตร จํานวน ๑ ราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๓  การขออนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนงานภายในสํานักงานเลขานุการ และจัดตั้งศูนยวิจัย

นวัตกรรมปญญาประดิษฐเพ่ือเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร    

    คณะวิทยาศาสตรเสนอขออนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนงานภายในสํานักงานเลขานุการ และจัดต้ัง

ศูนยวิจัยนวัตกรรมปญญาประดิษฐเพ่ือเทคโนโลยีสุขภาพ ดังนี้ 

   ๑. ปรับโครงสรางการแบงสวนงานภายในสํานักงานเลขานุการ จากเดิม ๕ งาน ไดแก (๑) งานบริหาร

และธุรการ (๒) งานคลังและพัสดุ (๓) งานบริการการศึกษา (๔) งานนโยบายและแผน และ (๕) งานบริการวิชาการและ

วิจัย เปน ๖ งาน ไดแก (๑) งานอํานวยการและทรัพยากรบุคคล (๒) งานคลังและพัสดุ (๓) งานบริการวิชาการ (๔) งาน

แผนและพัฒนาคุณภาพ (๕) งานวิจัยและบริการวิชาการ และ (๖) งานความสัมพันธระหวางประเทศและกิจการระดับ

โลก (International Relations and Global Affairs) เพ่ือรองรับการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ และสนับสนุน

การดําเนินการในดานตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรใหเกิดความชัดเจน ครอบคลุมขอบเขตภารกิจ มีความคลองตัวในการ

ทํางานและสามารถรองรับภารกิจท่ีขยายตัวมากข้ึน มุงไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวคือเปนเลิศดานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ

การพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับอาเซียน (Excellence in Research and Innovation for Sustainable Development 

in ASEAN) 

   ๓. จัดตั้งศูนยวิจัยนวัตกรรมปญญาประดิษฐเพ่ือเทคโนโลยีสุขภาพ เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแล

ของคณะวิทยาศาสตร ท่ีไมกําหนดสถานภาพและไมแบงงานภายใน เพ่ือเปนศูนยกลางในการสรางองคความรูและ

นวัตกรรมปญญาประดิษฐทางการแพทยและสุขภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีมุงเนนการสรางเครือขายความ

รวมมือทางการวิจัยระหวางสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการลงทุนและขับเคลื่อนการนําผลงานวิจัย

ไปใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม และชวยเพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเทคโนโลยี

การแพทยและสุขภาพของประเทศของประเทศไทยใหสูงข้ึน ซ่ึงสอดรับกับนโยบายภาครัฐท่ีมีนโยบายใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการแพทย (Medical Hub) ของเอเชีย   

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจาณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนงานภายในสํานักงาน

เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร จากเดิม ๕ งาน เปน ๖ งาน และจัดตั้งศูนยวิจัยนวัตกรรมปญญาประดิษฐเพ่ือเทคโนโลยี

สุขภาพ  

 

 

 

 

 

 



   ขอบังคับ ประกาศ ระเบียบ 

  ๖.๔ การขออนุมัติรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พ.ศ. .... 

    ดวยมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักงานกฎหมายพิจารณาจัดทํารางประกาศมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .... เพ่ือใหการจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรเปนไปตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติวา 

“การจัดต้ัง การรวม หรือยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษา และในกรณีการจัดตั้งและการรวมสวนงานใหกําหนดฐานะและภาระหนาท่ีของสวนงานนั้นดวย” ซ่ึงปจจุบัน 

สวนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และจัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีท้ังสิ้น ๔๖ สวนงาน โดยได

รวบรวมสวนงานตามกฎหมายจัดต้ังและประกาศสภามหาวิทยาลัยไวในประกาศฉบับเดียวกัน ซ่ึงไดเทียบเคียงกับ

กฎหมายจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมีขอสังเกตดังนี้    

   ๑. สํานักงานอธิการบดี เปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 

   ๒. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร ซ่ึงจัดตั้งเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายหลังจากพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ใชบังคับแลว จึงไดกําหนดวันใชบังคับยอนหลังในรางประกาศมหาวิทยาลัยซ่ึงจะ

นําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหสอดคลองกัน  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การจัดตั้ง

สวนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖.๕ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง 

และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ตามท่ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แจงวา กรณีขอความในขอ ๑๑.๒.๓ 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง 

วิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดวา “เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแลวใหเสนอ ก.พ.อ. 

ใหความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง ศึกษาธิการนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพ่ือทรง 

พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการตามท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด” ขัดกับมาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีกําหนดใหเปนอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา มิใชอํานาจของ ก.พ.อ. นั้น 

   เพ่ือใหการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปดวยความ

ถูกตอง เรียบรอย และสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึง

แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ การนี้ กองการ

เจาหนาท่ีจึงไดดําเนินการยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ

แตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๖) เสนอคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณา 

และมีมตเิห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   การแตงตั้ง          

 ๖.๖ การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสวนงาน

จํานวน ๒ สวนงาน และแตงตั้งกรรมการซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติหนาท่ีคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย แทนตําแหนงท่ีวาง  

   เพ่ือใหเปนไปตามขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

ผลการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงานและการปฏิบัติ

หนาท่ีของหัวหนาสวนงาน การนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ

หนาท่ีของผูบริหารสวนงาน และแตงตั้งกรรมการซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติหนาท่ีคณะเทคนิคการสัตวแพทย แทนตําแหนงท่ีวาง จํานวน ๓ สวนงาน ดังนี้ 

  ๑.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีคณบดีคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย  

  ๑) พลเอก นายแพทยชุมพล  เปยมสมบูรณ  ประธานกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

   ๒) ศาสตราจารยเกียรติคุณ มนัส  พรหมโคตร  กรรมการ 

     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

   ๓) รองศาสตราจารยลดาวัลย  พวงจิตร กรรมการ 

    รองอธิการบดีฝายวิชาการ    

   ๔) นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล   เลขานุการ 

    รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

  ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 

ประกอบดวย  

    ๑) ศาสตราจารยดิเรก  ปทมสิริวัฒน  ประธานกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

   ๒) ศาสตราจารยกิตติคุณ อัจฉรา  จันทรฉาย    กรรมการ 

     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

   ๓) ผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ  ม่ังค่ัง  กรรมการ 

    รองอธิการบดีการเงินและทรัพยสิน   

   ๔) นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล   เลขานุการ 

   รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

  ๓. ขออนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยทวีวัฒน  ทัศนวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย แทนตําแหนงท่ีวาง 

เนื่องจาก สัตวแพทยหญิงเกศินี  ไกรครุฑรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ขอลาออก   



   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

หนาท่ีของผูบริหารสวนงาน จํานวน ๒ สวนงาน และแตงตั้งกรรมการซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย แทนตําแหนงท่ีวาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๗ การขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน ๑ ราย 

            คณะสิ่งแวดลอมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอขออนุมัติแตงตั้งศาสตราจารย

เกษม  จันทรแกว ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ขาราชการบํานาญ ซ่ึงเคยปฏิบัติงานประจํา

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

              กองการเจาหนาท่ีไดตรวจสอบแลว ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

              ๑. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๖๒ บัญญัติวาศาสตราจารยซ่ึง

มีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้ง

ใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาท่ีศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเปนเกียรติยศได 

              ๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ซ่ึงคณะสิ่งแวดลอมไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

              คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี 

๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณา และมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง 

ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

              โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

              ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว ใหดํารงตําแหนง

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับหลักสูตร ๑๓ เรื่อง          

 ๖.๘ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตร

นานาชาติ) ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  

การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น 

              คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา

อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตร

นานาชาติ) ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) โดยกําหนดเปดรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 

๒๕๖๕ จํานวน ๔๐ คนตอป โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

   ๑. สงเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of 

Innovation: EECi) ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และสามารถสนับสนุนแผนยุทธศาสตรภายใตนโยบาย 

Thailand 4.0 นับวาเปนการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะทุนมนุษยในระดับท่ีสูงข้ึนของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

         ๒. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ และมีทักษะทางวิศวกรรมยานยนตและการใชภาษา 

ตางประเทศ ท้ังยังเปนการเปดโอกาสใหนิสิตไทยและตางประเทศไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานความรูทาง

วิชาการและวัฒนธรรมตาง ๆ รวมกัน รวมท้ังสงเสริมการขยายโลกทัศนใหกวางสูการเปนประชาคมโลกดานเทคโนโลยี

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของสังคมโลก  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาบรรจุหลักสูตรวิศว-

กรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตรนานาชาติ) ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 

๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)  

 

 

 

 

 

 



 ๖.๙ การขออนุมัติหลักสูตรใหม จํานวน ๓ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา   

การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น 

             คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชมุครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา

อนุมัติให ๒ สวนงาน เปดสอนหลักสูตรใหม จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้  

 

สวนงาน จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปดสอน 

๑) คณะมนุษยศาสตร ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ หลักสูตรใหม  

    พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕  

    และกําหนดรับนิสิต จํานวน ๓๐ คน/ป 

๒) คณะสถาปตยกรรมศาสตร ๑) หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔  

    และกําหนดรับนิสิต แผน ก แบบ ก๑ จํานวน ๕ คน/ป และนสิิตแผน ก  

    แบบ ก๒ จํานวน ๕ คน/ป 

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม หลักสูตรใหม  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔  

    และกําหนดรับนิสิต แผน ๑.๑ จํานวน ๓ คน/ป และนิสิตแผน ๑.๒  

    จํานวน ๒ คน/ป 

 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

              ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรใหม จํานวน ๓ หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๑๐ การขออนุมัตโิครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ 

จํานวน ๒ โครงการ  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  

การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น 

              คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา

อนุมัติใหคณะวิทยากรจัดการเปดสอนโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

  ๑. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยใชหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงไดรับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันจันทรท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีกําหนดการ

เปดรับนิสิตเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๖๐ คน/ป  

   ๒. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

โดยใชหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๔ ซ่ึงไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๘ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกําหนดการเปดรับนิสิตเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๖๐ คน/ป   

   ท้ังนี้ ระเบียบการบริหารการเงินของโครงการฯ ขอใชประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนด

อัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอ่ืนๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

และหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 

ศรีราชา พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. ๒๕๖๓  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

   ๑. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

  ๒. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 

 

 

 



 ๖.๑๑ การขออนุมัติรวมโครงการพิเศษ จํานวน ๒ โครงการ ใหอยูภายใตโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิต-

ศึกษา คณะวิทยาการจัดการ     

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  

การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น 

             คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ 

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหคณะวิทยาการจัดการรวมโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ

พัฒนาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ และโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา

อุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ใหอยูภายในโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีมติอนุมัติใหเปดสอน

โครงการพิเศษท้ังสองโครงการดังกลาว  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

               ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติรวมโครงการพิเศษ จํานวน ๒ โครงการ ใหอยูภายใต

โครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๑๒ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑๓ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  

การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น 

             คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา

อนุมัติให ๗ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑๓ หลักสูตร โดยใหมีผลตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๙ หลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๓ หลักสูตร และภาคการศึกษา

ท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑ หลักสูตร ดังนี้  
 

สวนงาน    จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารยประจาํหลักสูตร 

๑) คณะมนุษยศาสตร ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศ  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) คณะวิทยาศาสตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐    

๓) คณะวิศวกรรมศาสตร ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   

    วิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔) คณะเทคนิคการสัตวแพทย ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสขุภาพสัตว  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕) คณะวิทยาศาสตร 

    และวิศวกรรมศาสตร 

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 

    และเทคโนโลยี ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตร 

    ใชรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา) 

๖) คณะศิลปศาสตร 

    และวิทยาการจัดการ 

๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับป        

    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗) โครงการสหวิทยาการ 

    ระดับบัณฑิตศึกษา 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพเกษตร  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สวนงาน    จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารยประจาํหลักสูตร 

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม 

    และชีวสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม 

    และชีวสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

               ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติให ๗ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

จํานวน ๑๓ หลักสูตร โดยใหมีผลตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๙ หลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๓ หลักสูตร และภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑ หลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖.๑๓ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  

การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น          

             คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

๖ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร โดยเริ่มใชกับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๑ หลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๔ หลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๕ หลักสูตร และภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑ หลักสูตร ดังนี้ 
 

สวนงาน จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

๑) คณะมนุษยศาสตร ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

    ระหวางประเทศ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) คณะวิทยาศาสตร ๑) หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓) คณะวิศวกรรมศาสตร ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

   ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔) คณะเกษตร กําแพงแสน ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน  

   ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา    

    (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา  

    (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

    และการออกกําลังกาย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

    และการออกกําลังกาย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖) วิทยาลัยชลประทาน ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน   

   ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     



          โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

              ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติให ๖ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร โดยเริ่มใชกับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๑ หลักสูตร  

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๔ หลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๕ หลักสูตร 

และภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑ หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๑๔ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๕๓ หลักสูตร  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา   

การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา 

อนุมัติให ๑๖ สวนงาน ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๕๓ หลักสูตร เพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเริ่มใชกับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑  

ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป ดังนี้ 
 

สวนงาน    จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปรับปรุง 

๑) คณะเกษตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว  

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมและการจัดการ 

    นวัตกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง    

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ)  

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) คณะบริหารธุรกิจ ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการ 

    และเทคโนโลยี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓) คณะประมง ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง  

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔) คณะมนุษยศาสตร ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ  

    (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 



สวนงาน    จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปรับปรุง 

๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕) คณะวนศาสตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม   

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖) คณะวิทยาศาสตร ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร หลักสูตรปรับปรงุ  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๗) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๗) คณะวิศวกรรมศาสตร ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

    (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย  

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘) คณะศึกษาศาสตร ๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนา 

    ทรพัยากรมนุษย หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



สวนงาน    จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปรับปรุง 

 ๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน    

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน  

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๙) คณะเศรษฐศาสตร ๑) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกต 

    สําหรับการเกษตรและสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง   

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๐) คณะสังคมศาสตร ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง   

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ    

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๑) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

    การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ หลักสูตร 

    ปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ 

    อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ 

    อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรม  

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



 

สวนงาน    จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปรับปรุง 

 ๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ําตาล  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๒) คณะเกษตร กําแพงแสน ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๓) คณะศิลปศาสตร 

      และวิทยาศาสตร 

๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ  

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร   

    ปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๔) คณะศิลปศาสตร 

      และวิทยาการจัดการ 

๑) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ            

   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๕) คณะเศรษฐศาสตร  

      ศรีราชา 

๑) หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  

   หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๑๖) โครงการจัดตั้งวิทยาเขต  

      สุพรรณบุร ี

๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ  

   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ (หลักสูตรปรบัปรุงแบบแยก) 

  

    ท้ังนี้ ไดมีขอสังเกตเก่ียวกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 

    ๑. เนื่องดวยท้ังสองหลักสูตรดังกลาวไดมีการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา โดยตัดคําวา 

“การศึกษา” ออกจากชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาเดิม ซ่ึงอาจสงผลตอเอกลักษณของหลักสูตรและปริญญาจากคณะ

ศึกษาศาสตร โดยผูเขามาศึกษาในหลักสูตรนั้น สามารถนําองคความรูท่ีไดไปประยุกตใชตามบริบทสังคม 

    ๒. การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา อาจมีผลกระทบตอการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ

และวิชาชีพไดในอนาคต 

          โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

              ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรของ ๑๖ สวนงาน จํานวน ๕๓ หลักสูตร 

โดยเริ่มใชกับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป  

 

 



 ๖.๑๕ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.๐๘) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรนิวเคลียร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี 

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร 

ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

ใหคณะวิทยาศาสตรปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยท่ีไมกระทบกับโครงสรางหลักสูตร (สมอ.๐๘) ของหลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรนิวเคลียร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแกไขการพิมพผิด โดยเริ่มใชกับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษา

ท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้  

 

รายวิชา จากเดิม ปรับแกไขใหม 

รายวิชา ๐๑๔๒๖๒๑๓  

เคมีนิวเคลียร 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  

๐๑๔๐๓๑๑๑ และ ๐๑๔๐๓๑๑๓ 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  

๐๑๔๐๓๑๑๑ หรือ ๐๑๔๐๓๑๑๓ 

รายวิชา ๐๑๔๒๖๔๒๒  

ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ 

นิวเคลียรและแผนฉุกเฉิน 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน ๐๑๔๒๖๔๑๑ 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน 

๐๑๔๒๖๓๑๕ 

รายวิชา ๐๑๔๒๖๓๑๒  

การวัดปริมาณรังสี 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน ๐๑๔๒๖๒๑๒ 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน 

๐๑๔๒๑๒๑๒ 

 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.๐๘) ของหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรนิวเคลียร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 

 

 

 

 



 ๖.๑๖ การขออนุมัติแกไขช่ือปริญญาและสาขาวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนสง 

ทางทะเล ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี 

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา

อนุมัติใหคณะพาณิชยนาวีนานาชาติแกไขชื่อปริญญาและสาขาวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนสง

ทางทะเล ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแกไขการพิมพชื่อยอปริญญา จาก B.Sc. (Maritime Transportation) เปน B.S. 

(Maritime Transportation) ใน มคอ. ๒ หนา ๑ เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง  

ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 

๒๕๕๙  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแกไขชื่อปริญญาและสาขาวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาการขนสง ทางทะเล ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๑๗ การขออนุมัติแกไขผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี 

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา

อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตรแกไขผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใหขอมูลใน มคอ. ๒ ถูกตอง และสอดคลองกับ

ขอมูลท่ีปรากฎในระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 

จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 

  ๑. แกไขผลงานวิจัยของ นายนพฤทธิ์  จินันทุยา หนา ๑๙ 
 

จากเดิม แกไขเปน 

๑. Percolation of the ferromagnetic rigid bonds in   

    spin glass model, 2557 

๒. Development of laser driver for gauge block  

    interferometer, 2559 

๓. Application of computational colour science to  

    the Riceberry grain standardization, 2559 

๑. Development of laser driver for gauge block   

    interferometer, 2559 

๒. Development of measurement system for  

    gauge block interferometer, 2560 

๓. Colour measurements of pigmented rice  

    grain using flatbed scanning and image   

    analysis, 2560 
  

  ๒. แกไขผลงานวิจัยของ นางสาวสุธารัตน  โชติกประคัลภ หนา ๒๐ 

จากเดิม แกไขเปน 

๑. A study on thermal conductivity of thermal  

    insulation product from core and pore of  

    pineapple, 2556 

๒. Photoacoustic setup of solid sample in  

    Thailand, 2558 

๓. FWHM calculation of Zircon gem-materials  

    before and after thermal enhancement, 2560 

๑. Thermal characterization of clay roof tile  

    using photothermal deflection technique,   

    2560 

๒. Digital lock-in amplifier based on soundcard  

    interface for physics laboratory, 2560 

๓. FWHM calculation of Zirco gem-materials  

    before and after thermal enhancement,  

    2560 

 



  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

             ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแกไขผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖.๑๘ การขออนุมัติยกเลิกการใชหลักสูตรรวมและงดรับนิสิตเขาศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี 

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรยกเลิกการใชหลักสูตรรวมและงดรับนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใชรวมกับคณะมนุษยศาสตร โดยของดรับนิสิตในปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป โดยไม

มีนิสิตตกคาง เนื่องจากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนในหลักสูตรไมเพียงพอ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติยกเลิกการใชหลักสูตรรวมและงดรับนิสิตเขาศึกษา

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖.๑๙ การขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  

การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น          

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร 

ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ใหอนุมัติให ๒ สวนงาน ปดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

   ๑. อนุมัติใหคณะศึกษาศาสตรปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากไดปรับปรุงหลักสูตรจาก ระบบ ๕ ป เปน ๔ ป ตามนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ โดยการควบรวมสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษาไวในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษา-

ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน “วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา” โดยคง

รายวิชาในหลักสูตรไว เนื่องจากยังมีนิสิตตกคาง จํานวน ๖๕ คน 

   ๒. อนุมัติใหคณะสัตวแพทยศาสตรปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

ทางสัตวแพทย (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากหลักสูตรไมไดปรับปรุงหลักสูตรภายในระยะเวลา ๕ ป 

โดยคงรายวิชา ๐๑๕๑๕๕๙๙ วิทยานิพนธ จํานวน ๙ หนวยกิต เนื่องจากมีนิสิตตกคางจํานวน ๗ คน   

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติให ๒ สวนงาน ปดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับรายวิชา ๖ เรื่อง 

 ๖.๒๐  การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๙๒ รายวิชา 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี 

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี 

๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

อนุมัติให ๑๘ สวนงาน เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑๗ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๗๕ รายวิชา ดังนี้ 

  ๑. อนุมัติใหคณะเกษตร ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๔ รายวชิา คือ 

   - รายวิชา ๐๑๐๐๗๑๐๑ พืชสวนเพ่ือคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๐๐๙๑๐๒ มนษุยและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต  

   - รายวิชา ๐๑๐๐๕๑๐๑ เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๐๐๑๓๑๗ ผูนํากับการพัฒนาภาคการเกษตร จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  ๒. อนุมัติใหคณะมนุษยศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๕ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน  

๓๐ รายวิชา คือ 

    ๒.๑  เปดรายวิชาใหม จํานวน ๕ รายวิชา  

      - รายวิชา ๐๑๓๙๐๑๐๔ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการเปนผูประกอบการสมัยใหม จํานวน  

๓(๓-๐-๖) หนวยกิต      

    - รายวิชา ๐๑๓๕๐๑๐๔  ศิลปะการอานคน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

      - รายวิชา ๐๑๓๕๔๑๐๑ ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร I จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต    

    - รายวิชา ๐๑๓๕๔๑๐๒ ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร II จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

       - รายวิชา ๐๑๓๕๔๑๐๓ ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร III จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   ๒.๒  ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒๕ รายวิชา 

      - รายวิชา ๐๑๓๗๑๑๑๑ สื่อสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู จํานวน ๑(๑-๐-๒) หนวยกิต    

    - รายวิชา ๐๑๓๖๑๑๐๑ การใชภาษาไทยเบื้องตน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต    

    - รายวิชา ๐๑๓๖๑๑๐๒ การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต    

    - รายวิชา ๐๑๓๖๑๑๐๓ การอานภาษาไทยเชิงวิจารณ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต   

    - รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๗ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต   

   - รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๘ ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเพลง จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

       - รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๙ ทักษะการฟง-การพูดภาษาอังกฤษท่ีจําเปน จํานวน ๓(๓-๐-๖)  

หนวยกิต 



   - รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๑๙ ทักษะการอานภาษาอังกฤษท่ีจําเปน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา  ๐๑๓๕๕๑๒๑ คําและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา  ๐๑๓๕๕๒๐๑ การอานและเขียนภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ จํานวน  

๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๒ การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๓ โครงสรางภาษาอังกฤษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๔ การนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๕ การอานภาษาอังกฤษดานสื่อสารมวลชน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๖ ภาษาอังกฤษวิชาการ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๗ การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๘ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผานเกม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๙ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ จํานวน ๓(๓-๐-๖)  

หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๓๕๕๓๐๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๓๕๕๓๐๗ ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๔ ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย I จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๕ ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย II จํานวน ๓(๓-๐-๖)  

หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๖ การสื่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๓๙๐๑๐๒ การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๓๘๗๑๐๒ ปรชัญาสําหรับชีวิตยุคใหม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  ๓. อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน  

๔ วิชา คือ 

    ๓.๑  เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา 

    - รายวิชา ๐๑๔๑๘๒๒๓  วิทยาการขอมูลและโปรแกรมประยุกต จํานวน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต 

   ๓.๒  ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา 

    - รายวิชา ๐๑๔๐๑๒๐๑ พืชเพ่ือการสรางคุณคาชีวิต จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๔๑๘๑๐๑ การใชงานคอมพิวเตอร จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๔๑๘๑๐๓ สุขภาพและสังคมดิจิทัล จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๔๑๘๑๐๕ ศิลปะสรางสรรคดิจิทัล จํานวน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต 

  ๔. อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตร ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ 

  - รายวิชา ๐๑๒๐๐๑๐๑ การคิดเชิงนวัตกรรม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 



  ๕. อนุมัติใหคณะศึกษาศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน  

๑๑ รายวิชา คือ 

   ๕.๑  เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา 

    - รายวิชา ๐๑๑๗๔๑๒๓ คายพักแรมนันทนาการ จํานวน ๒(๑-๒-๔) หนวยกิต 

   ๕.๒  ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑๐ รายวิชา 

   - รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๓๑  วายน้ําเพ่ือสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๔๑ การเตนแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๔๒ การเตนรําพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๔๓  การเตนลีลาศเพ่ือสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๔๔ รําไทยเพ่ือสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๖๒  โบวลิ่งสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๖๓  กอลฟเพ่ือสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๖๔  จักรยานเพ่ือสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๑๗๓๑๕๑ เอดสศึกษา จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๑๗๔๒๓๑ นันทนาการเบื้องตน จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๑๗๖๑๔๑ การวางแผนชีวิตและอาชีพสําหรับคนรุนใหม จํานวน ๒(๒-๐-๔) 

 หนวยกิต  

  ๖. อนุมัติใหคณะเศรษฐศาสตร ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ 

       - รายวิชา ๐๑๑๐๑๑๐๑ เศรษฐศาสตรท่ัวไปในกระแสโลกาภิวัตน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  ๗. อนุมัติใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา คือ 

   - รายวิชา ๐๑๒๔๐๐๑๑ การออกแบบในชีวิตประจําวัน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๒๔๔๑๐๑ การออกแบบเพ่ือความเปนอยูท่ีดี จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  ๘. อนุมัติใหคณะสังคมศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน  

๑ รายวิชา คือ 

  ๘.๑  เปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา 

   - รายวิชา ๐๑๔๕๓๑๐๑ สิทธข้ัินพ้ืนฐาน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๔๕๓๑๐๓ กฎหมายสําหรับผูประกอบการใหม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  ๘.๒  ปรับปรงุรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา 

   - รายวิชา ๐๑๔๕๕๑๐๑ การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

 



  ๙. อนุมัติใหคณะสัตวแพทยศาสตร ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ 

   - รายวิชา ๐๑๕๓๐๖๘๒ คลนิิกปฏิบัติเฉพาะทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับสัตวแพทย  

จํานวน ๔(๐-๘-๔) หนวยกิต 

  ๑๐. อนุมัติใหคณะเกษตร กําแพงแสน เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา คือ 

   - รายวิชา ๐๒๐๓๒๓๐๔ เกษตรเพ่ือโลกสีเขียว จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต 

  ๑๑. อนุมัติใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา และปรบัปรุง

รายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ 

  ๑๐.๑  เปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา 

     - รายวิชา ๐๒๗๒๘๑๐๑ เคมีในชีวิตสมัยใหม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต    

   - รายวิชา ๐๒๗๒๘๑๐๒ สารสีในงานศิลปะ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  ๑๐.๒  ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา 

     - รายวิชา ๐๒๗๑๔๑๐๑ การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  ๑๒. อนุมัติใหคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา 

คือ 

   - รายวิชา ๐๔๑๐๑๒๐๑ วิถีชวีิตเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๔๑๐๑๓๐๒ จิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  ๑๓. อนุมัติใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ เปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา และปรับปรุง

รายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา 

  ๑๓.๑  เปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา 

     - รายวิชา ๐๔๓๕๕๑๘๑ กิจกรรมยามวางเพ่ือสุขภาพ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

     - รายวิชา ๐๔๓๕๕๑๘๕ จานรอนเพ่ือสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต 

  ๑๓.๒  ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา 

      - รายวิชา ๐๔๘๓๗๑๑๑ กีฬาเพ่ือสุขภาพท่ีดี จํานวน ๒(๑-๒-๓) หนวยกิต 

  ๑๔. อนุมัติใหคณะวิทยาการจัดการ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา คือ 

   - รายวิชา ๐๓๗๕๗๓๖๑ การภาษีอากรธุรกิจ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๓๗๕๔๒๗๑ ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  ๑๕. อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา คือ 

   - รายวิชา ๐๓๖๕๔๑๑๑ สุนทรียศาสตรทางการกีฬา จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

 



  ๑๖. อนุมัติใหคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา คือ 

       - รายวิชา ๐๓๕๒๑๑๐๑ ทะเลกับชีวิต จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  ๑๗. อนุมัติใหวิทยาลัยบูรณาการศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา 

จํานวน ๑๔ รายวิชา คือ 

  ๑๗.๑  เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา 

     - รายวิชา ๐๑๙๙๙๑๑๒ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือความยั่งยืน จํานวน ๓(๒-๓-๖) 

หนวยกิต 

  ๑๗.๒  ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑๔ รายวิชา 

     - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๓๑ มรดกอารยธรรมโลก จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต    

   - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๓๒ ไทยศึกษา จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

     - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๕๑ การพัฒนาสมรรถนะหลักผานสุขภาพหนึ่งเดียว จํานวน ๒(๒-๐-๔) 

หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๒๓  ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน ๒(๑-๒-๔) 

หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๑๓ พลเมืองดิจิทัล จํานวน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๒๑  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๑๑  อาหารเพ่ือมนุษยชาติ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๓๓ ศิลปะการดําเนินชีวิต จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๓๖ ความสุขในพลวัตของชีวิต จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๔๑  เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดี จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๔๓  การคิดสรางสรรคเพ่ือการจัดการคุณคา จํานวน ๓(๓-๐-๖)  

หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๔๘ นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอมและสุขภาวะ จํานวน ๓(๓-๐-๖)  

หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๙๙๙๒๑๓ สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และชีวิต จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๙๙๙๑๑๑ ศาสตรแหงแผนดิน จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต 

  ๑๘. อนุมัติใหโครงการบูรณาการ วิทยาเขตกําแพงแสน ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๕ รายวชิา คือ 

   - รายวิชา ๐๒๙๙๙๐๔๔ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิต จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต  

   - รายวิชา ๐๒๙๙๙๑๔๔  ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย จํานวน ๑(๑-๐-๒) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๒๙๙๙๐๔๒ การพัฒนานิสิต จํานวน ๓(๒-๓-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๒๙๙๙๑๔๗ ไทยในพลวัตอาเซียน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๒๙๙๙๐๔๕ การเพ่ิมคุณคาชีวิตดวยวิถีชุมชน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 



   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติให ๑๘ สวนงาน เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑๗ รายวิชา 

และปรับปรงุรายวิชา จํานวน ๗๕ รายวิชา รวม ๙๒ รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๒๑ การขออนุมัติใชชุดวิชารวม จํานวน ๒ ชุดวิชา 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี 

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ใหคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรใชชุดวิชารวม จํานวน ๒ ชุดวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ไปเปดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non Degree) ณ วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 

   ๑) ชุดวิชาวิทยาการขอมูลสําหรับธุรกิจ 

   ๒) ชุดวิชาศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือความม่ังคงและยั่งยืน 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติใชชุดวิชารวม จํานวน ๒ ชุดวิชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖.๒๒ การขออนุมัติเขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา  

จํานวน ๓๒ รายวิชา  

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี 

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ให ๒ สวนงาน เขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๒ รายวิชา 

ดังนี้ 

   ๑. อนุมัติใหคณะวนศาสตร เขารวมโครงการฯ จํานวน ๒๙ รายวิชา 

   ๒. อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตรการกีฬา เขารวมโครงการฯ จํานวน ๓ รายวิชา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๒ รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖.๒๓ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหมสําหรับโครงการธนาคารหนวยกิตเพ่ือเปนวิชาเฉพาะเลือกใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน และวิชาบริการสําหรับโครงการ

ธนาคารหนวยกิต จํานวน ๒ ชุดวิชา และกําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี 

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี 

๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔  

เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติใหวิทยาลัยบูรณาการศาสตรเปดรายวิชาใหมเพ่ือเปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคารหนวยกิต จํานวน ๒ ชุดวิชา 

และกําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ดังนี้ 

   ๑. ชุดวชิาการทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค จํานวน ๔ รายวิชา รวม ๒๐(๙-๒๐-๓๐) หนวยกิต 

และกําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ๑๗,๕๐๐ บาท (อัตรานี้ไมรวมคาบํารุงมหาวิทยาลัย หนวยกิตละ  

๔๐๐ บาท และคาบํารุงธนาคารหนวยกิต หนวยกิตละ ๒๐๐ บาท) 

    - รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๑๕ นิเวศวัฒนธรรมเกษตรเพ่ือการทองเท่ียว จํานวน ๖(๓-๖-๙) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๑๖ การออกแบบการทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค จํานวน ๖(๓-๖-๙)

หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๑๗ การตลาดการทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค จํานวน ๖(๓-๖-๙)  

หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๑๘ ประสบการณวิชาชีพดานการทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค  

จํานวน ๒(๐-๒-๓) หนวยกิต 

  ๒. ชุดวชิามวยไทยสูสากล จํานวน ๔ รายวิชา รวม ๒๐(๙-๓๑-๓๕) หนวยกิต และกําหนดอัตราคา

หนวยกิตตอภาคการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท (อัตรานี้ไมรวมคาบํารุงมหาวิทยาลัย หนวยกิตละ ๔๐๐ บาท และคาบํารุง

ธนาคารหนวยกิต หนวยกิตละ ๒๐๐ บาท) 

    - รายวิชา ๐๑๖๘๙๔๕๑ ศาสตรและศิลปมวยไทย จํานวน ๖(๓-๙-๑๑) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๖๘๙๔๕๒ ผูฝกกีฬามวยไทย จํานวน ๖(๓-๙-๑๑) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๖๘๙๔๕๓ การจัดการกีฬามวยไทย จํานวน ๖(๓-๙-๑๑) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๖๘๙๔๕๔ ประสบการณวิชาชีพดานมวยไทย จํานวน ๒(๐-๔-๒) หนวยกิต  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 



   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปดรายวิชาใหมสําหรับโครงการธนาคารหนวยกิตเพ่ือ

เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิชาบริการ

สําหรับโครงการธนาคารหนวยกิต จํานวน ๒ ชุดวิชา และกําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖.๒๔ การขออนุมัติเปดสอนรายวิชาของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติท่ีมีอาจารยพิเศษสอนเกินรอยละ ๕๐ 

ของรายวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี 

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ใหคณะพาณิชยนาวีนานาชาติเปดสอนรายวิชาท่ีมีอาจารยพิเศษสอนเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา จํานวน ๑๒ รายวิชา 

คือ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๗ รายวิชา และภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน  

๕ รายวิชา เนื่องจากผูสอนจะตองผานการรับรองจากกรมเจาทา ตามขอบังคับกรมเจาทาเก่ียวกับการสอบความรูของผูทํา

การในเรือ พ.ศ. ๒๕๕๗ (STCW ๒๐๑๐) และตามระเบียบกรมเจาทา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการรับรองหลักสูตรและ

สถานศึกษาฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

   ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๗ รายวิชา 

   - รายวิชา ๐๓๕๒๑๑๕๑ การเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนพ้ืนโลก I จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต  

   - รายวิชา ๐๓๕๒๑๑๕๒ การเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนพ้ืนโลก II จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต  

   - รายวิชา ๐๓๕๒๑๑๕๓ การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเรือ I จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๓๕๒๑๑๒๒ การดํารงความพรอมของเรือกอนออกทะเล จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๓๕๒๑๑๗๔ กฎหมายพาณิชยนาวีเพ่ือสิ่งแวดลอม II จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๓๕๒๑๔๒๑ การทรงตัวของเรือและการควบคุมความเสียหาย จํานวน ๓(๓-๐-๖)  

หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๓๕๒๑๔๕๑ การนําเรือ II จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๕ รายวิชา 

   - รายวิชา ๐๓๕๒๑๒๕๔ การเดินเรือโดยใชท่ีหมายบนทองฟา II จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๓๕๒๑๓๒๓ การทรงตัวของเรือ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๓๕๒๑๓๕๓ การนําเรือ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๓๕๒๑๒๕๒ วางแผนการเดินทาง จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๓๕๒๑๒๕๓ หลกัการและการกําหนดตําแหนงยามเดินเรือ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปดสอนรายวิชาของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติท่ีมี

อาจารยพิเศษสอนเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑๒ รายวิชา 

 



  ๖.๒๕ การขออนุมัติปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๔  

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี 

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี 

๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติให

คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เพ่ือใหสอดรับกับมาตรฐานผูเรียนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๒๖ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดใหมีขอบังคับวาดวยการศึกษาในระบบคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘ กําหนดใหการจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และมาตรา ๑๕ ระบุใหการ

จัดการศึกษามี ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และใหผูเรียนสามารถ

สะสมผลการเรียนไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได รวมถึงประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดําเนินงานระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ การนี้ วิทยาลัยบูรณาการ-

ศาสตรจึงเสนอขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานระบบคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีสงเสริม

การเรียนรูตลอดชีวิต 

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี 

๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติการขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วาดวยการศึกษาในระบบคลังหนวยกิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๒๗  การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓  

ครั้งท่ี ๖ จํานวน ๓๓ ราย  

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ 

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา   

การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา

อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๖ จํานวน  

๓๓ คน ดังนี้    

  ระดับปริญญาตร ีจํานวน ๑ คน    

   คณะเศรษฐศาสตร ๑ คน 

  ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๒ คน    

  ดุษฎีบัณฑิต      ๗  คน  

   มหาบัณฑิต  ๒๕  คน 

  รวมผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งท่ี ๑ - ๖)   

   - ดุษฎีบัณฑิต  ๖๔  คน   

   - มหาบัณฑิต ๔๒๒  คน  

    - ปริญญาตรี  ๑,๓๖๙  คน  

   รวมท้ังส้ิน  ๑,๘๖๕  คน 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๖ จํานวน ๓๓ คน  

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและเห็นชอบ     

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ        

 ๘.๑  รายงานการจายเงินรายได กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนเมษายน  

พ.ศ. ๒๕๖๔  

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การกําหนดวงเงินการอนุมัติดําเนินการและการสั่งจาย  

เงินรายไดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒ กําหนดใหอธิการบดีมีอํานาจการ  

อนุมัติดําเนินการและการสั่งจายเงินทุกหมวดรายจาย กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน)    

ใหอธิการบดีรายงานการอนุมัติสั่งจายเงินใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย นั้น       

   กองคลังขอรายงานวาไมมีสวนงานจายเงินรายได กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจํา  

เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘.๒  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันจันทรท่ี ๒๘ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ ในวันจันทรท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกําพล  อดุลวิทย ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน   

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


