
 
ระเบยีบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
วันจันทรท์ี่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกิา  

ณ ห้องประชมุกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนเิทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
…………………………………….  

 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  ๑. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สมเกียรติ  วันทะนะ 
สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒. เน่ืองจาก รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ได้ถึงแก่
อนิจกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับ ข้อ ๑๖.๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  กําหนดว่า “เมื่อเลขานุการ 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี แต่งต้ัง
รองอธิการบดีคนหน่ึง ทําหน้าที่แทนเลขานุการ” ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อธิการบดีจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังผู้ทําหน้าที่รักษาการแทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ไปพลางก่อน    

   
วาระปกติ     
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ         

 ๑.๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ      
   -  
   

  ๑.๒ เรื่องทีเ่ลขานกุารแจ้งให้ทราบ        
  ๑.๒.๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม  
    รายตําบล แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๑.๒.๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
    เฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาเกณฑ์ในการกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ไม่อาศยังานตําราหรืองานวิจัย 
  ๑.๒.๓  รายงานผลการดําเนินโครงการ KU 4.0 Cashless Society @ KU  
   ๑.๒.๔ ผลการเลือกต้ังประธานสภาพนักงาน  



   ๑.๒.๕ ผลการเลือกต้ังนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) 
   ๑.๒.๖ แนวปฏิบัติในการใช้สถานที่เพ่ือการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย  
    เกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัส 
    โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที ่๒๕ 
   ๑.๒.๗ อ่ืนๆ 
 

วาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕  
  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระปกติ)      
   

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหน้าการดําเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๑ ส่วนงาน     
 ๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน 
  (๑) คณบดีคณะเกษตร  
  (๒) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
    (๓) คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
 ๓.๓  การเสนอขออนุมัติแผนการดําเนินงานในรอบสี่ปีของผู้บริหารส่วนงาน ๒ ส่วนงาน 
   (๑) คณบดีคณะวนศาสตร์ 
   (๒) ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
 

วาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง    
  -   
  

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอเชงินโยบาย    
  -  
    

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา         

 การบริหารงาน  
 ๖.๑ แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๖.๒ รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๖.๓ แผนการดําเนินงานตามวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ๖.๔ การขออนุมัติในหลักการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ระเบยีบ ประกาศ ข้อบังคับ 
 ๖.๕ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ  
   สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 



  ๖.๖ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ัง 
   และถอดถอนผูดํ้ารงตําแหน่งทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 การแต่งต้ัง  
 ๖.๗ การขออนุมัติพ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และขออนุมัติแต่งต้ังรองอธิการบดี  
   ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๖.๘ การขออนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จํานวน ๑ ราย  
  ๖.๙ การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๓ ราย  

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

    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง           

  ๖.๑๐ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)   
   จํานวน ๓ หลกัสูตร  
  ๖.๑๑ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร   
   ๖.๑๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาํนวน ๙ หลักสูตร   
  ๖.๑๓ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร    
  ๖.๑๔ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไมก่ระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘)    
   จํานวน ๒ หลกัสูตร    
  ๖.๑๕ การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  
  ๖.๑๖ การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๖๐   

  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง    

 ๖.๑๗  การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา และใช้รายวิชาร่วม รวมจํานวน ๖ รายวิชา    
  ๖.๑๘ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่เพ่ือเป็นวิชาเลือกเสรีและวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต 

   เรื่องเก่ียวกับการบริหารงาน จํานวน ๓ เรื่อง  
 ๖.๑๙ การขออนุมัติยกเลิกโครงการความร่วมมือเปิดสอนหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ และหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ 
  ๖.๒๐ การขออนุมัติหลักการวันอนุมัติปริญญาของนิสิตในโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน 
   ปริญญาร่วม (Joint Degree Program) และแนวปฏิบัติในการระบุวันอนุมัติปริญญาของนิสิต 
   ในโครงการการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม 
  ๖.๒๑ แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับ 
   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

 



  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๒๒  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
   ครั้งที่ ๓ จํานวน ๔๗๙ ราย  
 

วาระที่ ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ      
     -  
 

วาระที่ ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

 ๘.๑ การแต่งต้ังศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย   
  ๘.๒ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนมกราคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๘.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๙ มนีาคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

วาระที่ ๙ เรื่องอ่ืน ๆ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระลบั  
 
วาระที่ ๑ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕    
  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระลับ)     
 
วาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๒.๑ การพิจารณาเสนอระดับการลงโทษสําหรับการกระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและร้ายแรง   
   ของคณะกรรมการสอบสอนทางวินัย 
 
วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ลับ)   
 ๓.๒ การขออนุมัติเทียบตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย (ลับ)  
  ๓.๓ การขออนุมัติให้พิจารณาทบทวนการแต่งต้ังศาสตราจารย์ จํานวน ๖ ราย (ลับ)  
  ๓.๔ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการเสนอขอทบทวนตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
   ทบทวนครั้งที่ ๑ จํานวน ๑ ราย (ลับ)   
 
วาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑  รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๑ ราย (ลับ)  
 
 

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



รายละเอียดประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

วันจันทรท์ี่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกิา 
ณ ห้องประชมุกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนเิทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

……………………………………. 
 

วาระปกติ 
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
  - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ       
  ๑.๒.๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคม รายตําบล แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่าได้จัดสรรเงินกู้
เพ่ือการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนงบประมาณสําหรับ System Integrator งวดที่ ๑ (๗๖ สถาบัน) จํานวน ๓,๐๑๐,๐๐๐ 
บาท (สามล้านหน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

     โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑.๒.๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุ- 
กรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเกณฑ์ในการกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย- 
ศาสตราจารย์ ที่ไม่อาศัยงานตําราหรืองานวิจัย 

      ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มีประกาศแต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณาเกณฑ์ในการกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ ที่ไม่อาศัยงานตําราหรืองานวิจัย ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่และอํานาจ ดังน้ี 

    ๑. พิจารณาเกณฑ์ในการกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย- 
ศาสตราจารย์ ที่ไม่อาศัยตําราหรืองานวิจัย แต่ใช้ผลงานที่ทําให้แก่พ้ืนที่หรือชุมชน หรือใช้ผลงานในการนําหลักศาสนา
และปรัชญามาช้ีนําวิชาการหรือชีวิตในทางโลก หรือใช้ผลงานศิลปะหรืองานสร้างสรรค์มาแทน  

    ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ี ก.พ.อ. มอบหมาย       

              โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑.๒.๓  รายงานผลการดําเนินโครงการ KU 4.0 Cashless Society @ KU  

    ตามท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ในการพัฒนาระบบ Digital Society @ KU ภายใต้โครงการ KU 4.0 Cashless Society @ KU เมื่อวันที่ ๒๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการตามข้อตกลงเป็นเวลา ๕ ปี เพ่ือพัฒนาบริหารจัดการและการ
กํากับดูแลทางการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และพัฒนาระบบการใช้
จ่ายเงินภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ยินดีให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ น้ัน 

    คณะกรรมการบริหารโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จึงขอรายงานผลการดําเนินโครงการ KU 4.0 Cashless Society @ KU สําหรับ
กิจกรรมที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ได้แก่ ID Card, Car Park, Access Control, Smart Locker, Cashless Society KU 
Application, Business Cash Management, Smart HR Solutions, Kiosk และ EV Car เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑.๒.๔ ผลการเลือกต้ังประธานสภาพนักงาน  

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งต้ังผู้ช่วย- 
ศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการสภาพนักงาน 
เป็นประธานสภาพนักงาน ต้ังแต่วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งหน่ึงปีหกเดือน 
และเน่ืองจากวาระการดํารงตําแหน่งประธานสภาพนักงานได้สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๘ (๑) น้ัน 

               เพ่ือให้การดําเนินงานของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และโดยมติที่ประชุมกรรมการสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์วีระเกษตร  สวนผกา พนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ
สภาพนักงาน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานสภาพนักงาน ต้ังแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังประธานสภาพนักงาน ลงวันที่ ๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมติที่ประชุมกรรมการ
สภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงให้
แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์วีระเกษตร สวนผกา พนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการสภาพนักงาน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นประธานสภาพนักงานอีกวาระหน่ึง ต้ังแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง
หน่ึงปีหกเดือน  

              โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑.๒.๕ ผลการเลือกต้ังนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
(ส.มก.) 

    คณะกรรมการเลือกต้ังนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้จัดให้มีการเลือกต้ังนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ประกาศผลการเลือกต้ังนายกสมาคมนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ได้แก่ นางโสภาวรรณ  มงคลธรรมากุล 
นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๓๖  

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑.๒.๖ แนวปฏิบัติในการใชส้ถานทีเ่พื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที ่๒๕ 

    ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนําเสนอประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการใช้สถานที่เพ่ือการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อน
คลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑.๒.๗  อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ 
  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระปกติ)  

   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๓๗ หน้า  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  
๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม 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 ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือกําหนด
แผนการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ โดยมี
กําหนดการสรรหา ดังน้ี 
  ๑) ประกาศรบัสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  
      - ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๒) จัดแสดงวิสัยทัศน์ วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๓) สรุปผลการสรรหา วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
     และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 
     ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม 
    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน 

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

   การน้ี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน 
ขอนําเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

  ๑. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตร 

   ๒. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

   ๓. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓.๓  การเสนอขออนุมัติแผนการดําเนินงานในรอบสี่ปีของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๒ ส่วนงาน 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ได้มีมติรับทราบนายกสภามหาวิทยาลัยอนุญาตให้ขยายเวลาการดําเนินการนําเสนอแผนการดําเนินงานในรอบ 
สี่ปีของคณบดีคณะวนศาสตร์และผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ออกไปอีก ๓๐ วัน น้ัน 

    บัดน้ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวนศาสตร์และผู้อํานวยการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้พิจารณาแผนการดําเนินงานในรอบสี่ปีของผู้บริหารส่วนงานท้ังสอง 
ส่วนงานเรียบร้อยแล้ว และเห็นควรให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอขออนุมัติแผนการดําเนินงานในรอบส่ีปีของผู้บริหาร 
ส่วนงาน ๒ ส่วนงาน ได้แก่ คณบดีคณะวนศาสตร์ และผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



วาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง    
  - 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระที่ ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

  การบริหารงาน  
 ๖.๑ แผนบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

   หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ กําหนดว่า “ให้ผู้รับผิดชอบ 
ของหน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กํากับดูแล
แล้วแต่กรณ ีพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง”  

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวัน 
พุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดทําร่างแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
ร่างแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
ระดับยุทธศาสตร์ จํานวน ๑๐ ความเสี่ยง และระดับปฏิบัติการ จํานวน ๙ ความเสี่ยง รวมจํานวน ๑๙ ความเสี่ยง ดังน้ี    
 

 ยุทธศาสตร ์ ความเสี่ยง 
ระดับ 

ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑. การแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต่อการแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม ประเทศ ยังมีน้อย 
๒. ความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนสังคม (Engagement)
    น้อยลง 

๓. การสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอนยังไม่เหมาะสมกับ
    สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๔. ลําดับ QS Ranking ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและรายสาขาวิชาไม่อยู่ใน
    เป้าหมายทีกํ่าหนด 

๕. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ไม่มีประสทิธิภาพ
    เท่าที่ควร 
๖. โครงการพ้ืนฐานที่รองรับบริการด้านดิจิทัลยังไม่สมบูรณ์ในทุกวิทยาเขต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๗. การใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านงานวิจัย

๘. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะการใช้งานดิจิทัล  

๙. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
    แผนปฏิบัติการประจําปี  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๑๐. การประเมินธรรมาภิบาล 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 
- ด้านภาพลักษณ์ 
  และช่ือเสียง 

๑. เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบกับมหาวิทยาลัย
 



 

 

 

 ยุทธศาสตร ์ ความเสี่ยง 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 
- ด้านภาพลักษณ์ 
  และช่ือเสียง  

๒. ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองรอบพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
    เกษตรศาสตร์ 

- ด้านวิชาการ  ๓. Learning Digital Platform ที่มีอยู่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของ
    ผู้เรียนในประชากรรุ่นใหม่ที่มีความคิดที่แตกต่าง (Gen Me, Gen  
    Alpha) ได้ในอนาคต  
๔. นิสิตไม่สามารถกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ได้ 
๕. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

- ด้านการเงิน ๖. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินยังไม่รับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยโดย
    ไม่มีเง่ือนไข 
๗. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผนที่กําหนด 

- ด้านการดําเนินงาน ๘. กระบวนการทํางานบางขั้นตอนไม่มีประสิทธิภาพ 

- ด้านการปฏิบัติ 
  ตามกฎเกณฑ์  

๙. เกิดการทุจริตในการดําเนินงาน 

 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และร่างแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑๙ ความเสี่ยง  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๒ รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ตามท่ี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายงานผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาสและรายปีต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สนับสนุน ส่งเสริม และให้ข้อเสนอแนะในอันที่จะทําให้
มหาวิทยาลัยปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยมี
ข้อเสนอแนะในประเด็นที่สําคัญด้านต่างๆ ประกอบด้วย 

  ๑. การสอบทานการรายงานการเงินให้ถูกต้องและเช่ือถือได้ 

    ๒. การสอบทานการกํากับดูแลที่ดีของฝ่ายบริหาร 

    ๓. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   ๔. การประชุมตรวจเย่ียมวิทยาเขตกําแพงแสน 

   ๕. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  

   การน้ี สํานักงานตรวจสอบภายในขอนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖.๓ แผนการดําเนนิงานตามวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เพ่ือให้เป็นตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ได้กําหนดวัตถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ดังน้ี 

  ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีตามแผนการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีได้เสนอไว้ 

  ๒. สภามหาวิทยาลัยได้ทราบผลการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรค เพ่ือใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริม
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการของอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล
ย่ิงขึ้น 

  การนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแผนการดําเนินงานในรอบสี่ปีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โดยได้เชิญ นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มานําเสนอช้ีแจงแผนการดําเนินงานในรอบสี่ปี 
พร้อมทั้งนําเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ได้แก่  

  ๑. แผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๒. แนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 

  ๓. ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้อธิการบดีปรับแก้และเพ่ิมเติมตัวช้ีวัดในแผนการดําเนินงานในรอบส่ีปี 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งอธิการบดีได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง จึงเห็นควรให้นําเสนอแผนการดําเนินงานตาม
วาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ (ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

     ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนการดําเนินงานตามวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ของนายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ (ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๙ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๗) 
 
 
 
 
 
 



 ๖.๔ การขออนุมัติในหลักการการต่อเวลาราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติในหลักการในการดําเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

                ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติในหลักการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ดําเนินการตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ระเบยีบ ประกาศ ข้อบังคับ 

 ๖.๕ การขออนุมัติร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สทิธ ิ
และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔  

    ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ 
สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจํา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือถือปฏิบัติแล้ว น้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการเก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดต้ังกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ เก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นฉบับเดียวกัน โดยได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖.๖ การขออนุมัติร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบติั หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ัง
และถอดถอนผู้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔  

   คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
แต่งต้ังและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้การแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มีความครอบคลุมสาขาวิชาและผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งเสนอ  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



   การแต่งต้ัง          

 ๖.๗ การขออนุมัติพ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและขออนุมัติแต่งต้ังรองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล     

               ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ังรองอธิการบดี ลงวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งต้ัง นายภุชงค์  อุทโยภาศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ ๐๒๔๙ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล ต้ังแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งตามอธิการบดี น้ัน  

              เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์  อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เสนอขออนุมัติพ้น
จากตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ที่จะ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ ประกอบกับ มีภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย งานบริการ
วิชาการ และความร่วมมือต่างๆ การน้ี มหาวิทยาลัยจึงเสนอขออนุมัติแต่งต้ัง นายประดนเดช  นีละคุปต์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ ๑๓๒๒ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติพ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์  อุทโยภาศ ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และขออนุมัติแต่งต้ัง 
นายประดนเดช  นีละคุปต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ ๑๓๒๒ สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖.๘ การขออนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จํานวน ๑ ราย 

    คณะวิทยาศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอขออนุมัติแต่งต้ังศาสตราจารย์
ประดิษฐ์  พงศ์ทองคํา ข้าราชการบํานาญ ซึ่งเคยปฏิบัติงานประจําภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

             กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

             ๑. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๖๒ บัญญัติว่าศาสตราจารย์ซึ่ง
มีความรู้ความสามารถและความชํานาญเป็นพิเศษและพ้นจากตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ัง
ให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารย์ผู้น้ันมีความเช่ียวชาญเพ่ือเป็นเกียรติยศได้ 

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

             คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ 
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง 
ศาสตราจารย์ประดิษฐ์  พงศ์ทองคํา ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

             โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

             ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ประดิษฐ์  พงศ์ทองคํา ให้ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๙ การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๓ ราย  

   ตามท่ี ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้หน่วยงานที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จักต้อง
เสนอช่ือและผลงานของผู้ที่สมควรจะได้รับการพิจารณาขอพระราชทานไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนเดือน
เมษายนของแต่ละปี น้ัน  

             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 

             ๑. นายคุณยุต  เอ่ียมสอาด พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอรับพระราชทานในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

             ๒. นางสาวิตรี  ลิ่มทอง ข้าราชการบํานาญ เคยรับราชการในตําแหน่งศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอรับพระราชทานในสาขาวิทยาศาสตร ์

   ๓. นายสมพร  อิศวิลานนท์ ข้าราชการบํานาญ เคยรับราชการในตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอขอรับพระราชทานในสาขาสังคมศาสตร์ 

             เน่ืองจากข้าราชการบํานาญและพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็นผู้มีความอุตสาหะ อดทน มีความรู้
ความสามารถในการปรับปรุงความรู้ ระบบ กรรมวิธี ตลอดจนได้คิดค้นและพยายามพัฒนาปรับปรุงผลงานใหม่ๆ ให้ดีย่ิงขึ้น
กว่าเดิมอย่างต่อเน่ือง จนแสดงให้เป็นที่ปรากฏว่ามีฝีมือและช่ือเสียงยอดเย่ียมในทางศิลปวิทยา และมีผลงานแสดงให้
ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อประเทศชาติ ประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

            โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

            ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา  
เข็มศิลปวิทยา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๓ ราย ดังน้ี 

             ๑. นายคุณยุต  เอ่ียมสอาด สาขาวิศวกรรมศาสตร์   

             ๒. นางสาวิตรี  ลิ่มทอง สาขาวิทยาศาสตร์ 

   ๓. นายสมพร  อิศวิลานนท์ สาขาสังคมศาสตร์  

 

 

 

 

 



   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง          

  ๖.๑๐ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศกึษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
จํานวน ๓ 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  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา น้ัน          

   คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้ ๓ ส่วนงาน บรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จํานวน  
๓ หลักสูตร ดังน้ี 

   ๑. อนุมัติให้คณะเศรษฐศาสตร์ บรรจุหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
และการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยกําหนด
เปิดรับนิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๔๐ คน/ปี 

   ๒. อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ บรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยกําหนดเปิดรับนิสิต
ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๕ คน/ปี 

   ๓. อนุมัติให้วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยกําหนดเปิดรับ
นิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๒๐ คน/ปี 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๓ ส่วนงาน บรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จํานวน ๓ หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๑๑ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๔ 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 ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จํานวน ๔ หลักสูตร ดังน้ี 
 

ส่วนงาน จํานวนหลักสตูรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 

๑) คณะวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

     

          โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
              ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจารย์ประจํา
หลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖.๑๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๙ 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 ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้ ๖ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จํานวน ๘ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑ หลักสูตร ดังน้ี 
 

ส่วนงาน จํานวนหลักสตูรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑) คณะวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓) คณะเศรษฐศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 
    และทรัพยากร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
    ผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    อุตสาหกรรมเกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖) คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

     

          โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

              ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๖ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๘ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑ หลักสูตร 

 

 



 ๖.๑๓ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๔ 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 ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
อนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเร่ิมใช้กับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จํานวน ๑ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จํานวน  
๓ หลักสูตร รวมจํานวน ๔ หลักสูตร ดังน้ี 
 

ส่วนงาน จํานวนหลักสตูรที่ขออนุมัติปรับปรุง 

๑) คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลกัสูตรปรับปรุง 
    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ต 
    ของสรรพสิง่ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) คณะวิทยาการจัดการ ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสตูรปรับปรุง 
    พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

           โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

              ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรของ ๒ ส่วนงาน จํานวน ๔ หลักสูตร 
โดยเร่ิมใช้กับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จํานวน ๑ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จํานวน ๓ หลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 



 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 ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน  
๒ หลักสูตร ดังน้ี 
 

ชื่อหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๑ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ วิชา คือ 
      - ๐๑๒๑๑๓๒๑ จลศาสตร์และพลศาสตร์ของหุ่นยนต์ 
(วิชาเฉพาะบังคับ) 
      - ๐๑๒๑๑๔๓๓ การเรียนรู้ของเคร่ืองและไอโอที
สําหรับหุ่นยนต์ (วิชาเฉพาะเลือก) 
๑.๒ ปรับเปลีย่นการระบุเง่ือนไขการเลือกเรียน จากเดิม 
“กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม” เป็น “ให้เลือกเรียนไม ่
น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต โดยให้ลงทะเบียนวิชา 
๐๑๒๑๑๓๙๙, ๐๑๒๑๑๔๓๓ และจากรายวิชาที่ขึ้นต้น
ด้วย ๐๑๒๐๕๓xx  ๐๑๒๐๕๔xx  ๐๑๒๐๖๓xx  
๐๑๒๐๖๔xx ๐๑๒๐๘๔xx หรือรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี” 

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยทีไ่ม่
กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (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 ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
อนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน เพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร ดังน้ี 

   ๑. อนุมัติให้คณะบริหารธุรกิจเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑ รายวิชา คือ  

     - รายวิชา ๐๑๑๓๒๔๖๒ การจัดการธุรกิจครอบครัว โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้รับอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ๒. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์เพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
บูรณาการ (นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒ รายวิชา ดังน้ี 

         - รายวิชา ๐๑๔๐๓๓๒๑ กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์  

     - รายวิชา ๐๑๔๐๓๓๒๒ ปฏิกิริยาและการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ ซึ่งเป็นรายวิชา 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลกัสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร จาํนวน ๒ หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖.๑๖ การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หลกัสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และขอคงรายวิชาในหลักสูตรไว้ทั้งหมด โดยให้งดรับนิสิตต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และให้จัดการ
เรียนการสอนให้กับนิสิตที่ตกค้างและยังไม่สําเร็จการศึกษา โดยยังคงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรจนกว่านิสิตสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง 

 ๖.๑๗  การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา และใชร้ายวิชาร่วม รวมจํานวน ๖ 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 ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ ๕ ส่วนงาน เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๔ รายวิชา ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา และใช้รายวิชาร่วม จํานวน  
๑ รายวิชา รวมจํานวน ๖ รายวิชา ดังน้ี 

   ๑. อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา คือ  

                 - รายวิชา ๐๑๓๘๗๑๐๕ พุทธจริยศาสตร์ในการดําเนินธุรกิจ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

   ๒. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ 

    - รายวิชา ๐๑๔๑๘๑๐๔ รูท้นัไอที จํานวน ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต 

   ๓. อนุมัติให้คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา คือ 

    - รายวิชา ๐๑๖๕๑๔๖๗ หลกัการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

   ๔. อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา คือ 

    - รายวิชา ๐๑๕๓๐๕๖๔ การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองทางสัตวแพทย์ จํานวน ๓(๒-๒-๕) 
หน่วยกิต 

   ๕. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ และใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๒ รายวิชา 
คือ 

     - เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๐๒๗๔๓๓๐๑ นิติวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น จํานวน 
๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

     - ใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๐๔๘๔๘๓๕๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๕ ส่วนงาน เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๔ รายวิชา  
ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา และใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๑ รายวิชา รวมจํานวน ๖ รายวิชา 

 



 ๖.๑๘ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่เพื่อเป็นวิชาเลือกเสรีและวิชาบริการสาํหรับโครงการธนาคาร 
หน่วยกิต 

   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 ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวัน
อังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่  
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะเกษตรเปิดรายวิชาใหม่เพ่ือเป็นวิชาเลือกเสรีและวิชาบริการสําหรับโครงการ
ธนาคารหน่วยกิต จํานวน ๑ ชุดวิชา คือ ชุดวิชาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในบ้านและสถานบริบาล (Quality of Elderly Life 
in Home and Nursing Home) จํานวน ๔ รายวิชา รวม ๑๐(๕-๑๕-๑๘) หน่วยกิต และกําหนดอัตราค่าหน่วยกิตต่อ
ภาคการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท (อัตราน้ีไม่รวมค่าบํารุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท และค่าบํารุงธนาคาร 
หน่วยกิต หน่วยกิตละ ๒๐๐ บาท) ดังน้ี 

   ๑. รายวิชา ๐๑๐๒๔๓๖๑ การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน ๓(๒-๓-๖) หน่วยกิต 

  ๒. รายวิชา ๐๑๐๒๔๓๖๒ การบริบาลผู้สูงอายุ จํานวน ๓(๒-๓-๖) หน่วยกิต 

  ๓. รายวิชา ๐๑๐๒๔๓๖๓ ศลิปะและการออกแบบเพ่ือคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน ๓(๒-๓-๖)  
หน่วยกิต 

  ๔. รายวิชา ๐๑๐๒๔๓๖๔ ประสบการณ์วิชาชีพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในบ้านและสถานบริบาล  
จํานวน ๑(๐-๓-๒) หน่วยกิต 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่เพ่ือเป็นวิชาเลือกเสรีและวิชาบริการ
สําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต จํานวน ๑ ชุดวิชา คือ ชุดวิชาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในบ้านและสถานบริบาล (Quality 
of Elderly Life in Home and Nursing Home) จํานวน ๔ รายวิชา รวม ๑๐(๕-๑๕-๑๘) หน่วยกิต และกําหนดอัตรา
ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท (อัตราน้ีไม่รวมค่าบํารุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท และค่าบํารุง
ธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ ๒๐๐ บาท) 
 
 
 
 
 



  เรื่องเก่ียวกับการบริหารงาน จํานวน ๓ เรื่อง 

 ๖.๑๙ การขออนุมัติยกเลิกโครงการความร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ และหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชพีครู ภาคพิเศษ 

    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.) ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ยกเลิกโครงการความร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ภาคพิเศษ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ระหว่างมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และสถาบัน IUFM de Montpellier มหาวิทยาลัย Montpellier ประเทศฝรั่งเศส เน่ืองจากไม่ได้ดําเนินการ
ทําข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้ว  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติยกเลิกโครงการความร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 
ภาคพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๒๐ การขออนุมัติหลักการวันอนุมัติปริญญาของนสิิตในโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน 
ปริญญาร่วม (Joint Degree Program) และแนวปฏิบติัในการระบุวันอนุมัติปรญิญาของนิสิตในโครงการการ
จัดการเรียนการสอนปรญิญาร่วม 

    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.) ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติหลักการวันอนุมัติปริญญาของนิสิตในโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม (Joint Degree 
Program) ของ MISS AYANO  HATO ซึ่งจะสําเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสถาบันต้นสังกัด 
Nagoya University ในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ตรงตามต้นสังกัด และบัณฑิตวิทยาลัยเสนอให้ MISS 
AYANO  HATO สําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ โดยพิมพ์รายช่ือแยกและเพิ่มข้อความ “นิสิต
โครงการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม (Joint Degree Program) และให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาใน
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งน้ี ขออนุมัติเป็นหลักการและแนวปฏิบัติในการอนุมัติปริญญาของนิสิตในโครงการความ
ร่วมมือการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม (Joint Degree Program) ขอให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
โดยวันอนุมัติปริญญาให้เป็นไปตามมหาวิทยาลัยต้นสังกัด   

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักการวันอนุมัติปริญญาของนิสิตในโครงการความ
ร่วมมือการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม (Joint Degree Program) และแนวปฏิบัติในการระบุวันอนุมัติปริญญาของ
นิสิตในโครงการการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วมให้เป็นไปตามมหาวิทยาลัยต้นสังกัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๒๑ แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในสว่นที่เก่ียวข้องกับ 
การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

   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 ๒/๒๕๖๔ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ/ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งน้ี ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ตามหนังสือ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมท่ี อว. ๐๒๒๔.๑/ว ๑๓๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๒๒  การขออนุมัติปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ครั้งที่ ๓ จํานวน ๔๗๙ 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 ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ และบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ จํานวน ๔๗๙ คน 
ดังน้ี    

  ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๒๒ คน    
 คณะมนุษยศาสตร์  ๙๙ คน 
 คณะวนศาสตร์      ๖ คน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ๘ คน 
 คณะศึกษาศาสตร์ ๖ คน 
 คณะสังคมศาสตร์ ๙ คน 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๑๓ คน 
 คณะเกษตร กําแพงแสน ๒๗ คน 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ๓ คน 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์     ๒ คน 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร     ๙ คน 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ ๑๑๕ คน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ๑๑๘ คน 
 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ๑ คน 
 โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ๖ คน  

  ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๕๗ คน    
  ดุษฎีบัณฑิต      ๗  คน  
   มหาบัณฑิต  ๕๐  คน 

  รวมผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑ - ๓)   
   - ดุษฎีบัณฑิต  ๒๗  คน   
   - มหาบัณฑิต ๑๑๖  คน  



    - ปริญญาตรี  ๔๒๒  คน 
   รวมทั้งสิน้  ๕๖๖  คน 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ จํานวน ๔๗๙ คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ        

 ๘.๑ การแต่งต้ังศาสตราจารย์ 

   ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

   ๑. รองศาสตราจารย์งามทิพย์  ภู่วโรดม สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ต้ังแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    ๒. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  วันทะนะ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐    

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘.๒  รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนมกราคม  
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  
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จาํนวน ๑ รายการ ดังน้ี 
  

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน ช่ือเจ้าหน้ี 
วัน เดือน ปี 

ที่จ่าย 

๑. จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงาน : ส่วนกลาง 

๑๐,๔๗๔,๓๙๑.๕๐ การไฟฟ้านครหลวง ๗ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 รวม ๑ รายการ ๑๐,๔๗๔,๓๙๑.๕๐  

 
   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘.๓  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกําพล  อดุลวิทย์ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน   

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๙ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


