
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓    

วันจันทรท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา     
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

…………………………………….     
       

  กอนเขาสูวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมอบชอดอกไมแสดงความ
ยินดีกับคณาจารยท่ีไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนศาสตราจารย จํานวน ๕ ราย ดังนี ้

 ๑. ศาสตราจารยธงไชย  โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ  คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแตวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ๒.  ศาสตราจารยนธกฤต  วันตะเมล  คณะมนุษยศาสตร ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชานิเทศศาสตร 
ตั้งแตวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ๓.  ศาสตราจารยวันชัย  ยอดสุดใจ  คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชา 
วิศวกรรมโยธา ตั้งแตวันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๔. ศาสตราจารยสุวิมล  สัจจวาณิชย  คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ในสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ตั้งแตวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ๕. ศาสตราจารยสุรินทร  ปยะโชคณากุล  คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชา 
พันธุศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
 
วาระปกติ   
วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ       

 ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ    
  - 
 

  ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจงใหทราบ      
  ๑.๒.๑ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนง 
     รองอธิการบดี แทนตําแหนงท่ีวาง 
  ๑.๒.๒ คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี ๑๕๘๐/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให 
     รองอธิการบดีปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี 
   ๑.๒.๓ ประกาศ แตงตั้งรัฐมนตรี 
   ๑.๒.๔ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
   ๑.๒.๕ การกําหนดวันหยุดราชการเพ่ือชดเชยวันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     เพ่ิมเติม  
   ๑.๒.๖ การเตรียมการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 
     การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๑.๒.๗ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
     เกษตรศาสตรหลังประกาศผอนปรนของรัฐบาล 
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  ๑.๒.๘ โครงการวิจัยประยุกต เรื่อง การแกปญหาภาวะภัยแลงแบบยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
     : ตนแบบการบริหารจัดการน้ําแบบพ่ึงพาตนเอง   
  ๑.๒.๙ อ่ืนๆ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐  
  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)      
 

  วาระท่ี ๓  เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบรหิารสวนงาน จํานวน ๕ สวนงาน     
 ๓.๒ ความคืบหนาการเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
  ๓.๓ ความคืบหนาการเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ     
 

วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
  ๔.๑ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจําสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓    

 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย       
 -    

 

วาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา        

 การบริหารงาน  
 ๖.๑ การขออนุมัติในหลักการใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรีใชพ้ืนท่ีของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 
   สุพรรณบุรี เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรเลี้ยงโคตนน้ํา เพ่ือพลิกฟนเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม  
 ๖.๒ การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “คณะเกษตร กําแพงแสน” เปน “คณะนวัตกรรมเกษตรและอาหาร”  
   และปรับโครงสรางหนวยงานภายใน  
  ๖.๓ การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “สํานักงานประกันคุณภาพ” เปน “สํานักงานพัฒนาคุณภาพและบริหาร 
   ความเสี่ยง” และปรับโครงสรางหนวยงานภายใน  
  ๖.๔ การขออนุมัติจัดตั้งศูนยวิจัยการบํารุงรักษาซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐานแหงอาเซียน  
   คณะวิศวกรรมศาสตร 
  ๖.๕ การขออนุมัติใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหไดรับเงินประจํา 
   ตําแหนงประเภทผูบริหารท่ีมีวาระของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๓ ราย  
  ๖.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารท่ีมาจากบุคคลภายนอก  

  ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 ๖.๗ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง 
   และถอดถอนผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ   
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๖.๘ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง 
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   และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๖.๙ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการพัฒนาวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  การแตงตั้ง 
  ๖.๑๐  การขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร   
 ๖.๑๑  การขออนุมัติแตงตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๖.๑๒ การขออนุมัติแตงตั้งกรรมการวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายใน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี 
   แทนกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน ๒ ราย  
  ๖.๑๓ การขออนุมัติแตงตั้งประธานกรรมการวิชาการ กรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการวิชาการ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   ๖.๑๔ การขออนุมัติแตงตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหาร 
   การเงิน และทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เนื่องจากเปลี่ยนชื่อตําแหนงรองอธิการบดี  
  ๖.๑๕ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
  ๖.๑๖ การเสนออนุมัติใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการดําเนินการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
   ศาสตราจารย จํานวน ๓ ราย 
  ๖.๑๗ การขออนุมัติใหความเห็นชอบผลการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม 
   และจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  
   จํานวน ๑ ราย 
  ๖.๑๘ การขออนุมัติเทียบตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย  
  ๖.๑๙ การขออนุมัติแกไขวันท่ีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย  

 เรื่องท่ีคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๓ เรื่อง   

    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง          
   ๖.๒๐  การขออนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ   
  ๖.๒๑ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๐ หลักสูตร  
  ๖.๒๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร  
  ๖.๒๓ การขออนุมัติปรบัแกไขเอกสารหลักสูตรปรบัปรุงแบบแยก ตามขอเสนอแนะของสํานักงาน  
   ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จํานวน ๔๑ หลักสูตร   
  ๖.๒๔ การขออนุมัติแกไขการพิมพในหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  
 ๖.๒๕ การขออนุมัติแกไขการพิมพชื่อหลักสูตรการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
   ของคณะศึกษาศาสตร จํานวน ๑ หลักสูตร  
  ๖.๒๖ การขออนุมัติใชหลักสูตรรวม จํานวน ๑ หลักสูตร  
  ๖.๒๗ การขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  

  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับรายวิชา ๓ เรื่อง 

 ๖.๒๘ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๕ รายวชิา 
  ๖.๒๘ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๔ ชุดวิชา เพ่ือเปนรายวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคาร 
   หนวยกิต และกําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา  
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  ๖.๓๐ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ ชุดวิชา สําหรับหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร 
   แหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และกําหนดคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา 

  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงาน ๑ เรื่อง 
  ๖.๓๑ การขออนุมัตทิบทวนแนวทางการอนุมัติเปดสอนหลักสูตรใหมจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   กอนเปดสอน 

  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๓๒  การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
   ปการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๙ จํานวน ๔,๓๐๘ ราย  

 

วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและเห็นชอบ     
     - 
 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ      

 ๘.๑ รายงานการจายเงินรายได กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนกรกฎาคม 
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๘.๒ รับทราบการขออนุญาตขยายระยะเวลาการสอบสวนวินัย   

  ๘.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ วันจันทรท่ี ๒๑ กันยายน  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ   
 

วาระลับ   
 
วาระท่ี ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐  
  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระลับ)     
 
วาระท่ี ๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๒.๑ การพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ลับ)  
  ๒.๒ การขออนุมัติใหความเห็นชอบผลการพิจารณาการทบทวนการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  
   (ครั้งท่ี ๒)     
 
วาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  ๓.๑ รายงานผลการดําเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  
   จํานวน ๒ ราย (ลับ)  
 

.......................................    
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รายละเอียดประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓     

วันจันทรท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา       
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน    

…………………………………….      
      

วาระปกติ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ      

  - 
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 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจงใหทราบ        
  ๑.๒.๑ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนง 
รองอธิการบดี แทนตําแหนงท่ีวาง 

    อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ประเภทผูบริหาร ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไดประกาศผลการเลือกให นายดํารงค  ศรีพระราม รองอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน เปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ตั้งแตวันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป เนื่องจากไดมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง นายจงรัก  วัชรินทรรัตน ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแต
วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงทําให นายดํารงค  ศรีพระราม รองอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน ไดสิ้นสุด
วาระการดํารงตําแหนงตามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตรท่ี ๑/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 
๗/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีมติแตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน ๑๓ ราย ซ่ึงรวมแตงตั้ง 
นายดํารงค  ศรีพระราม ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ดังนั้น เม่ือแตงต้ังรองอธิการบดีและมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนง จึงทําให นายดํารงค  ศรีพระราม พนจากการเปนกรรมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผูบริหาร ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี นั้น 

                 ตามขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเภทผูบริหาร ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อธิการบดีจึงไดเชิญประชุมรองอธิการบดีเพ่ือดําเนินการเลือกผู ท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ประเภทผูบริหาร ซ่ึงเลือกจากรองอธิการบดี โดยมีมติเลือก นายดํารงค  ศรีพระราม รองอธิการบดีฝาย
บริหาร เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ซ่ึงเลือกจากรองอธิการบดี ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผูบริหาร ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี แทนตําแหนงท่ีวาง ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอ
รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ซ่ึงเลือกจากรองอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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   ๑.๒.๒ คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี ๑๕๘๐/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให 
รองอธิการบดีปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี 

     อนุสนธิคําสั่ งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ท่ี  ๓/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดแตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน ๑๓ ราย ตั้งแตวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป โดยใหสิ้นสุด
วาระการดํารงตําแหนงตามอธิการบดี นั้น 

    เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับ
ความในขอ ๑๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการรักษาการแทน การมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ี
แทน และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติหนาท่ีแทน พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดีจึงมอบหมาย และมอบอํานาจให 
รองอธิการบดีปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี ๑๕๘๐/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมาย 
และมอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป จนกวา
จะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓    

     การนี้ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงขอเสนอคําสั่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ท่ี ๑๕๘๐/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี เพ่ือให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบ     
   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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   ๑.๒.๓ ประกาศ แตงตั้งรัฐมนตรี        

     ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งรัฐมนตรีแทนตําแหนงท่ีวางและเพ่ิมเติมบาง 
ตําแหนง เพ่ือความเหมาะสมและบังเกิดประโยชนตอการบริหารราชการแผนดิน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เปนตนไป จํานวน ๗ ราย ดังนี้ 

     ๑. นายดอน ปรมัตถวินัย   เปนรองนายกรัฐมนตรี 

    ๒. นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว   เปนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

    ๓. นายอนุชา  นาคาศัย    เปนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

    ๔. นายปรีดี  ดาวฉาย    เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

    ๕. นายเอนก  เหลาธรรมทัศน   เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
          วิจัยและนวัตกรรม 

    ๖. นายสุชาติ  ชมกลิ่น    เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

    ๗. นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน   เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงแรงงาน 

     โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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  ๑.๒.๔ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

    ดวยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีมติอนุมัต ิ
แตงตั้ง ศาสตราจารย นายแพทย สิริฤกษ  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ใหดํารงตําแหนง
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป 
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   ๑.๒.๕ การกําหนดวันหยุดราชการเพ่ือชดเชยวันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมเติม  

    ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีใหเลื่อนวันหยุดราชการในชวง
เทศกาลสงกรานต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันท่ี ๑๓ - ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกไปกอน จนกวาสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลาย โดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากําหนดวันหยุดราชการ 
ชดเชยใหในภายหลังในชวงเวลาท่ีเหมาะตอไป และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดกําหนดให 
วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนวันหยุดราชการเพ่ือชดเชยวันหยุดราชการในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑ วัน สําหรับวันหยุดชดเชยอีก ๒ วัน จะพิจารณาตามความเหมาะสมในภายหลัง นั้น 

    คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดพิจารณาเก่ียวกับเรื่อง 
การกําหนดวันหยุดเพ่ือชดเชยวันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมเติม และมีมติวา 

    ๑. กําหนดใหวันศุกรท่ี ๔ และวันจันทรท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนวันหยุดราชการ 
เพ่ือชดเชยวันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๒ วัน 

    ๒. ในกรณีท่ีหนวยงานใดมีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือมีความจําเปนหรือราชการ
สําคัญในวันหยุดดังกลาวท่ีไดกําหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว ซ่ึงหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบ
ตอการใหบริการประชาชน ใหหัวหนาหนวยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิใหเกิดความเสียหายแก
ทางราชการและกระทบตอการใหบริการประชาชน 

    ๓. ในสวนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหง ธนาคาร 
แหงประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดเปนวันหยุดใหสอดคลองกับกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของในแตละกรณีตอไป  

     โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร    
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  ๑.๒.๖ การเตรียมการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐไดกําหนดแนวทาง 
ปฏิบัติในการเตรียมการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับตามหนังสือ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันท่ี  
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด 
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒.๑ ใหหมายความถึงเม่ือคณะอนุกรรมกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. .... ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... รายหนวยงานของรัฐและมีมติเปนท่ีสิ้นสุดแลวกอนเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาในวาระท่ี ๒ ใหถือวาหนวยงานของรัฐนั้น ไดรับทราบวงเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ 
นั้น 

     คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการ
วินิจฉัย) พิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากขณะนี้รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินไดแลวเสร็จ 
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเปนไปตามนโยบายเรงรัดการเบิกจายเงินของรัฐบาล จึงขอใหหนวยงานของรัฐ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือท่ีอางถึงตอไป ท้ังนี้ การเตรียมการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑ ใหหมายความถึงเม่ือคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง 
พระราช บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายหนวยงานของรัฐและมีมติเปนท่ีสิ้นสุดแลวกอนเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาในวาระท่ี ๒ ใหถือวาหนวยงานของรัฐนั้น ไดรับทราบวงเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ
กระทรวง การคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

     โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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   ๑.๒.๗ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหลังประกาศผอนปรนของรัฐบาล 

    ตามท่ีรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีประกาศ 
ผอนปรนใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไดโดยผอนคลายการเขาใชพ้ืนท่ีการเรียนการสอน ในการนี้ 
เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกวิทยาเขตเปนไปดวยความเรียบรอย และยังคงไว 
ซ่ึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและสุขอนามัยของคณาจารยและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๐ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงกําหนดมาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหลังประกาศ 
ผอนปรนของรัฐบาล ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรหลังประกาศผอนปรนของรัฐบาล ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป ประกาศ ณ วันท่ี 
๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

    การนี้  ฝ าย เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร จึ ง ขอนํ า เสนอประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหลังประกาศผอน
ปรนของรัฐบาล เพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานทราบ   

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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   ๑.๒.๘ โครงการวิจัยประยุกต เรื่อง การแกปญหาภาวะภัยแลงแบบย่ังยืนโดยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร : ตนแบบการบริหารจัดการน้ําแบบพ่ึงพาตนเอง   

    สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอนําเสนอโครงการวิจัยประยุกต เรื่อง 
การแกปญหาภาวะภัยแลงแบบยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : ตนแบบการบริหารจัดการน้ําแบบพ่ึงพาตนเอง 
โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาในการดําเนินการ  
๕ เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนการดําเนินงานโครงการวิจัย คณะผูวิจัยมีเปาหมาย
การออกแบบและผลิตระบบสูบน้ําดวยโซลารเซลลแบบเคลื่อนท่ี จํานวน ๑ เครื่อง ควบคูกับการลงพ้ืนท่ี ณ สถานีวิจัย
ลพบุรี เพ่ือสํารวจแหลงน้ําใตดิน เจาะน้ําบาดาล ติดตั้งระบบสูบน้ําโซลารเซลลแบบเคลื่อนท่ี วิเคราะหคุณภาพน้ํา รวมถึง
การประเมินคาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบกอนดําเนินโครงการ  

     โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  
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  ๑.๒.๙ อ่ืนๆ  
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วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)  

   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี 
๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระปกติ จํานวน ๕๑ หนา  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี  
๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      

 ๓.๑  ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน ๕ สวนงาน  

   ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน 
๕ สวนงาน ไดแก คณะศึกษาศาสตร คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะวนศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
และสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร    

   การนี้ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหนาการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน  
๕ สวนงาน ดังนี้    
     

ลําดับ   
ที่      

สวนงาน       
และประธานกรรมการสรรหา 

ความคืบหนาการดําเนินการสรรหา 

๑ คณะศึกษาศาสตร 
(นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ) 

- สรุปผลการสรรหาในวันจนัทรที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   และนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา 
   ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ วันจันทรที่ ๒๔ สงิหาคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๖.๑๐ 

๒ คณะพาณชิยนาวีนานาชาต ิ
(รองศาสตราจารยยืน  ภูวรวรรณ) 

- สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๓   
  เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว 
  มีมติเห็นควรใหชะลอการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาว ี
  นานาชาติออกไปกอนจนกวาขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  วาดวยคณะกรรมการประจาํสวนงาน จะไดรับอนุมัตจิากสภา 
  มหาวิทยาลยั และมหาวทิยาลยัดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 
  ประจําคณะพาณชิยนาวนีานาชาติแลวเสร็จ เพื่อทําหนาที่ในการ 
  เลือกกรรมการสรรหาตามขอ ๙.๑.๔ และขอ ๙.๑.๕ แหง 
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดคุณสมบัติ  
  หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณบดี และรองคณบด ี 
  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓ สถาบนัคนควาและพฒันาผลติภัณฑอาหาร 
(ศาสตราจารยเจริญศักดิ์  โรนจนฤทธิ์พิเชษฐ) 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  
    ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๑๐ สิงหาคม  
    พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ 
    ผูอํานวยการ โดยผูทีไ่ดรับเลอืกจะตองไมเปนกรรมการสภา 
    มหาวิทยาลยั จํานวนสองคน เพื่อเปนกรรมการสรรหา ดังนี้ 
    (๑) รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม 
    (๒) คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
๒. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาซึ่งรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
    จํานวน ๖ คน ที่อยูในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพ 
    ที่เก่ียวของกับสถาบัน และดาํเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการ  
    จํานวน ๒ คน เพื่อทาบทามเปนกรรมการสรรหาตอไป 
๓. อยูระหวางดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการจํานวนหนึง่คน  
    ซึ่งเลือกจากผูปฏิบัตงิานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัด   
    สถาบนั    
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ลําดับ   

ที่      
สวนงาน       

และประธานกรรมการสรรหา 
ความคืบหนาการดําเนินการสรรหา 

๔ คณะวนศาสตร 
(ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว) 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  
    ในการประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๑๐ สิงหาคม     
    พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ 
    ผูอํานวยการ โดยผูทีไ่ดรับเลอืกจะตองไมเปนกรรมการสภา 
    มหาวิทยาลยั จํานวนสองคน เพื่อเปนกรรมการสรรหา ดังนี้ 
    (๑) รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 
    (๒) คณบดีคณะเกษตร 
๒. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาซึ่งรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
    จํานวน ๖ คน ที่อยูในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพ 
    ที่เก่ียวของกับคณะ และดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการ  
    จํานวน ๒ คน เพื่อทาบทามเปนกรรมการสรรหาตอไป 
๓. อยูระหวางดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการจํานวนหนึง่คน  
    ซึ่งเลือกจากผูปฏิบัตงิานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัด   
    คณะ    

๕ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
(รองศาสตราจารยพีรเดช  ทองอําไพ)  

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  
    ในการประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๑๐ สิงหาคม 
    พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ 
    ผูอํานวยการ โดยผูทีไ่ดรับเลอืกจะตองไมเปนกรรมการสภา 
    มหาวิทยาลยั จํานวนสองคน เพื่อเปนกรรมการสรรหา ดังนี้ 
    (๑) รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
    (๒) คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  
๒. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาซึ่งรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
    จํานวน ๖ คน ที่อยูในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพ 
    ที่เก่ียวของกับคณะ และดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการ  
    จํานวน ๒ คน เพื่อทาบทามเปนกรรมการสรรหาตอไป 
๓. อยูระหวางดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการจํานวนหนึง่คน  
    ซึ่งเลือกจากผูปฏิบัตงิานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัด   
    คณะ    

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรับทราบความคืบหนาการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน ๕ สวนงาน ไดแก 
คณะศึกษาศาสตร คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะวนศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และสถาบนัคนควา 
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

 

 

 

 

 



- ๑๘ - 
 
 

 ๓.๒ ความคืบหนาการเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงนายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และรักษาการแทนอธิการบดีดําเนินการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
เพ่ือพิจารณาดําเนินการ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป  
โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและเอกสารประกอบการเสนอเพ่ือ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเรียบรอยแลว และไดมีหนังสือ ท่ี อว. ๖๕๐๑.๐๑/๘๗๔ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอใหดําเนินการเสนอขอพระราชทาน
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

   จากการติดตามความคืบหนาเรื่องดังกลาว ยังอยูในระหวางการพิจารณาของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมทราบความคืบหนาการเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง
ผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
 
 
  ๓.๓ ความคืบหนาการเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ  

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผูทรงคุณวุฒิ และรักษาการแทนอธิการบดีไดดําเนินการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือพิจารณาดําเนินการ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผูทรงคุณวุฒิ ตอไป โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและเอกสารประกอบ 
การเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเรียบรอยแลว และไดมีหนังสือ ท่ี อว. ๖๕๐๑.๐๑/๘๗๔ ลงวันท่ี ๑๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอใหดําเนินการเสนอขอ
พระราชทานโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  จากการติดตามความคืบหนาเรื่องดังกลาว ยังอยูในระหวางการพิจารณาของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมทราบความคืบหนาการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ  
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วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง    
 ๔.๑ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจําสวนงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๓    

   สืบเนื่องจากคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดขอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาวา กรณีกรรมการสรรหาท่ีเลือกจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซ่ึงไดรับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการประจําคณะ
พาณิชยนาวีนานาชาติท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงไปแลว จะสามารถทําหนาท่ีกรรมการสรรหาตอไปไดหรือไม ท้ังนี้ 
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดมีมติเลื่อนการประชุมในครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ จากเดิมกําหนดไวในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนวันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเม่ือคณะกรรมการสรรหาฯ ไดรับทราบผลการพิจารณาจาก
สภามหาวิทยาลัยแลวจะไดนําไปประกอบการพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของตอไป นั้น 

  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติดังนี้ 

   ๑. เห็นควรใหชะลอการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติออกไปกอนจนกวาขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจําสวนงาน จะไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะพาณิชยนาวีนานาชาติแลวเสร็จ เพ่ือทําหนาท่ีในการเลือก
กรรมการสรรหาตามขอ ๙.๑.๔ และขอ ๙.๑.๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒   

   ๒. มอบมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วาดวย
คณะกรรมการประจําสวนงาน โดยยกรางจากขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๔๓ และขอให
เพ่ิมเติมขอความ “ในกรณีท่ีคณะกรรมการประจําสวนงานพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งใหม ให
คณะกรรมการประจําสวนงานซ่ึงพนจากตําแหนง ปฏิบัติหนาท่ีตอไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําสวนงานข้ึนใหม” แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป     

  มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจํา
สวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา    

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย
คณะกรรมการประจําสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓    
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วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

 - 
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วาระท่ี ๖   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    

 การบริหารงาน  

 ๖.๑ การขออนุมัติในหลักการใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี ใชพ้ืนท่ีของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรเล้ียงโคตนน้ํา เพ่ือพลิกฟนเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม  

   ดวยจังหวัดสุพรรณบุรีใหหัวหนาสวนราชการจัดทําขอเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกําหนดหลักเกณฑจัดทําโครงการภายใตแผนงานท่ี ๓.๒ โครงการท่ีตองดําเนินการ
ในพ้ืนท่ี ตองไดรับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจาของพ้ืนท่ี/หนวยงานของพ้ืนท่ีกอน ซ่ึงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี 
สํารวจความตองการของกลุมวิสาหกิจชุมชนโคตนน้ําตําบลบานแหลม วิสาหกิจชุมชนโคขุนตําบลบานแหลม วิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรกรรมพืชอาหารสัตวตําบลบานแหลม อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือทําขอเสนอโครงการพัฒนา
เกษตรกรเลี้ยงโคตนน้ํา เพ่ือพลิกฟนเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม โครงการพัฒนาเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ เพ่ือพลิกฟน
เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนฯ ขอรับการสนับสนุนโรงเรือนสําหรับเลี้ยงโคเนื้อ เพ่ือการผลิตเนื้อโค
คุณภาพตอบสนองความตองการบริโภคสินคาเนื้อโคคุณภาพสูง (Premium) และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงเปดไขในระบบ
มาตรฐานฟารมรองรับการผลิตท่ีมีคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีเขามาพัฒนาข้ันตอนกระบวนการผลิต กอใหเกิดการสรางงาน 
สรางอาชีพ สรางความม่ันคงใหกับวิสาหกิจชุมชนฯ ในพ้ืนท่ีอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  

   เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑการจัดทําโครงการภายใตแผนงานท่ี ๓.๒ และคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติใหความ
เห็นชอบโครงการดังกลาว การนี้ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรีจึงขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพ่ืออนุญาตใหใชพ้ืนท่ีและรับโอนครุภัณฑสิ่งปลูกสรางของโครงการจัดวิทยาเขตสุพรรณบุรีในการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาเกษตรกรเลี้ยงโคตนน้ํา เพ่ือพลิกฟนเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม เพ่ือเกษตรกร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยง
สัตวในพ้ืนท่ีไดใชเปนศูนยเรียนรูพัฒนาอาชีพดานการเลี้ยงสัตว และเกิดการใชประโยชนรวมกันในชุมชน เกิดการฟนฟู
และพัฒนาทองถ่ิน และเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการตอไป  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร   

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติในหลักการใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี 
ใชพ้ืนท่ีของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรเลี้ยงโคตนน้ํา เพ่ือพลิกฟนเศรษฐกิจ 
ภาคเกษตรกรรม และมอบใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) พิจารณาในรายละเอียดเพ่ือเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาตอไปกอนดําเนินการ   

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๓ - 
 
 ๖.๒ การขออนุมัติเปล่ียนช่ือ “คณะเกษตร กําแพงแสน” เปน “คณะนวัตกรรมเกษตรและอาหาร”  
และปรับโครงสรางหนวยงานภายใน 

   ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน 
คณะเกษตร กําแพงแสน ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดแบงโครงสรางคณะเกษตร กําแพงแสน ออกเปน 
๘ ภาควิชา ๑ สํานัก และ ๑ ศูนย ประกอบดวย ๑) ภาควิชากีฏวิทยา ๒) ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ๓) ภาควิชาปฐพีวิทยา 
๔) ภาควิชาพืชไรนา ๕) ภาควิชาพืชสวน ๖) ภาควิชาโรคพืช ๗) ภาควิชาสัตวบาล ๘) ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตร
เกษตร ๙) สํานักงานเลขานุการ และ ๑๐) ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

   เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคณะ และมีการบริหารงานวิชาการท่ีคลองตัว เอ้ือตอการพัฒนา
หลักสูตรใหหลากหลาย มีความทันสมัย เหมาะสม ครอบคลุม และสอดคลองกับการพัฒนาศาสตรดานการเกษตรตาม
ทิศทางนโยบายท่ีคณะกําหนดไว คณะเกษตร กําแพงแสน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอขอ
อนุมัติเปลี่ยนชื่อ “คณะเกษตร กําแพงแสน” เปน “คณะนวัตกรรมเกษตรและอาหาร (Faculty of Agriculture and 
Food Innovation)” และปรับโครงสรางหนวยงานภายใน จากเดิม ๘ ภาควิชา ๑ สํานัก และ ๑ ศูนย เปน ๗ ภาควิชา ๑ 
สํานัก และ ๒ ศูนย เปนดังนี้ 

   ๑.  ภาควิชาโรคพืชและกีฏวิทยา (ควบรวมภาควิชาโรคพืชและภาควิชากีฏวิทยา) 

   ๒.  ภาควิชาเครื่องจักรกลและระบบการผลิตเกษตร (เปลี่ยนชื่อจากภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 

   ๓.  ภาควิชาปฐพีวิทยาและสิ่งแวดลอมเกษตร (เปลี่ยนชื่อจากภาควิชาปฐพีวิทยา) 

   ๔.  ภาควิชาพืชศาสตร (ควบรวมภาควิชาพืชไรนา ภาควิชาพืชสวน และมีศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผัก 
เขตรอน เปนหนวยงานภายใน) 

   ๕.  ภาควิชาสงเสริมและธุรกิจเกษตร (เปลี่ยนชื่อจากภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร) 

   ๖.  ภาควิชาสัตวศาสตร (เปลี่ยนชือ่จากภาควิชาสัตวบาล และมีศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกร
แหงชาติ เปนหนวยงานภายใน)  

   ๗.  ภาควิชาชีวภัณฑเกษตรและอาหาร (เปนภาควิชาใหมเพ่ือรองรับการผลิตบุคลากรและสราง
ผูประกอบการดานนวัตกรรมอาหารปลอดภัยใหกับธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และยกระดับมาตรฐานการ
พัฒนาการผลิตทางการเกษตรเพ่ือความม่ันคงทางอาหาร)   

  ๘.  สํานักงานเลขานุการ 

   ๙.  ศูนยประสานงานวิจยัและบริการวิชาการ (ปรับจากศูนยวิจัยและบริการวิชาการ)  

   ๑๐. ศูนยปฏิบัติการเครื่องมือและวิจัยวิทยาศาสตรประยุกต (ยกฐานะศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก
พืชทดลอง ใหเทียบเทาภาควิชา) 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร
ท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “คณะเกษตร กําแพงแสน” เปน “คณะ
นวัตกรรมเกษตรและอาหาร” และปรับโครงสรางหนวยงานภายในเปน ๗ ภาควิชา ๑ สํานัก และ ๒ ศูนย  



- ๒๔ - 
 
 

  ๖.๓ การขออนุมัติเปล่ียนช่ือ “สํานักงานประกันคุณภาพ” เปน “สํานักงานพัฒนาคุณภาพและบริหาร
ความเส่ียง” และปรับโครงสรางหนวยงานภายใน  

   ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การปรับสถานภาพสํานักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน สํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดปรับเปลี่ยนสถานภาพ
สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน สํานักงานประกันคุณภาพ มีฐานะเทียบเทากอง สังกัด
สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจดานการสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรในทุกระดับ ท้ังในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสวนงานสนับสนุน ระดับวิทยาเขต และระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับคุณภาพสูความเปนเลิศและไดมาตรฐานสากล โดยมีการแบงหนวยงานภายในออกเปน ๔ งาน 
ประกอบดวย ๑) งานธุรการ ๒) งานพัฒนาและฝกอบรม ๓) งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และ ๔) งานวิเคราะห
ขอมูลและสารสนเทศ  

  เนื่องจากสํานักงานประกันคุณภาพไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดูแลงานบริหารความเสี่ยงของ
ทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานสามารถรองรับภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานท่ีเปลี่ยนแปลง และสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน สํานักงานประกันคุณภาพจึงขอเสนออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “สํานักงานประกัน
คุณภาพ” เปน “สํานักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง” และปรับโครงสรางหนวยงานภายในเปน ๔ งาน ดังนี้ 

   ๑. งานธุรการ 

  ๒. งานพัฒนาคุณภาพองคกร  

  ๓. งานมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

  ๔. งานแผนและบริหารความเสี่ยง  

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร
ท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “สํานักงานประกันคุณภาพ” เปน 
“สํานักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง” และปรับโครงสรางหนวยงานภายในเปน ๔ งาน  
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 ๖.๔ การขออนุมัติจัดตั้งศูนยวิจัยการบํารุงรักษาซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐานแหงอาเซียน คณะวิศวกรรม-
ศาสตร 

   คณะวิศวกรรมศาสตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนยวิจัย
การบํารุงรักษาซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐานแหงอาเซียน (ASEAN Infrastructure Maintenance Center : AIM) สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ือเปนแหลงศึกษาคนควา วิจัย ใหความรูดานการบํารุงรักษาซอมแซม
โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทยใหมีความกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศ ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ 
ใหนอยลง เพ่ือใหประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศเพ่ือนบาน และสามารถนําหลักการบํารุงรักษา
โครงสรางพ้ืนฐานมาประยุกตใชในการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานใหม และการบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานเกาท่ี
เสื่อมสภาพไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีพ้ืนฐานงานวิจัยเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดําเนินการตอเนื่องมาถึง
ปจจุบัน จึงมีความพรอมดําเนินงานดวยงบประมาณของโครงการ โดยไมตองการรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากสวนงาน
และมหาวิทยาลัย  

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร
ท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดตั้งศูนยวิจัยการบํารุงรักษาซอมแซมโครงสราง
พ้ืนฐานแหงอาเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร   
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 ๖.๕ การขออนุมัติใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหไดรับเงินประจํา 
ตําแหนงประเภทผูบริหารท่ีมีวาระของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๓ ราย 

   ดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 
เม่ือวันจันทรท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีมติ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงและจํานวน
ตําแหนงเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารท่ีมี วาระของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารท่ีมีวาระภายหลังจาก มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
จํานวน ๓ ราย ดังนี้  
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
เงินประจํา
ตําแหนง 
(บาท)  

วันท่ีขอรับเงินประจําตําแหนง 

๑. ผศ.ณัฐวุฒิ  รัตนวนิชยโรจน รองคณบดีคณะสัตวแพทย 
กําแพงแสน 

๕,๖๐๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ 

๒. ผศ.สายใจ  ชาญเศรษฐิกุล รองคณบดีฝายบริการ
วิชาการ คณะวิทยาศาสตร 

๕,๖๐๐ ๔ เม.ย. ๒๕๖๓ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๕ 

๓. ผศ.สุรางค  เห็นสวาง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ๕,๖๐๐ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๗  

 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติใหความเห็นชอบกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนง
เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหไดรับเงินประจํา ตําแหนงประเภทผูบริหารท่ีมีวาระของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน  
๓ ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๗ - 
 
  ๖.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารท่ีมาจากบุคคลภายนอก 

   ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี ๓/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดแตงตั้ง 
แตงต้ัง รองศาสตราจารยลดาวัลย  พวงจิตร ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ ตั้งแตวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตามอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น 

  มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากําหนดอัตราคาจาง รองศาสตราจารยลดาวัลย 
พวงจิตร รองอธิการบดีฝายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารท่ีมาจากบุคคลภายนอก          

             ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดบัญชีคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
ผูบริหารท่ีมาจากบุคคลภายนอกหรือท่ีเกษียณกอนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ กําหนดการจาย
คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารท่ีมาจากบุคคลภายนอก ซ่ึงดํารงตําแหนงรองอธิการบดีจากเงินรายได
สวนกลางในอัตราไมเกินเดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงรวมถึงเงินประจําตําแหนงผูบริหาร และเงินประจําตําแหนงทาง
วิชาการ โดยมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดอัตราคาจางเปนรายๆ ไป  

   ท้ังนี้ สภามหาวิทยาเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดมีมติอนุมัติในหลักการการกําหนดบัญชีคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารท่ีมาจาก
บุคคลภายนอกหรือท่ีเกษียณอายุกอนครบวาระ ปบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ เฉพาะรายท่ีนําเสนอในอัตราเดียว คือ ๗๕,๐๐๐ 
บาท  

                  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

                  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติกําหนดอัตราคาจาง รองศาสตราจารยลดาวัลย 
พวงจิตร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ซ่ึงเปนผูบริหารท่ีมาจากบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๘ - 
 
   ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 ๖.๗ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง 
และถอดถอนผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และ
ศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือปรับปรุงใหสอดคลองและเหมาะสมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๕๘  และเพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ท่ีได
ปฏิบัติงานทางวิชาการใหแกมหาวิทยาลัย ผูทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเกียรติคุณ 
เกิดผลงานท้ังดานการเรียน การสอน และการวิจัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตสูสังคม และไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๑ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันอังคารท่ี 
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรางขอบังคับหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และ
ศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และ
ศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 ๖.๘ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง 
และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓  

   เพ่ือเปนการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหคณาจารยสามารถ
เลือกการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดท้ังตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงไดดําเนินการยกรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพ่ือพิจารณา  

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร
ท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงต้ังและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๓   
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 ๖.๙ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการพัฒนาวิชาการ (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ตามท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ เพ่ือถือปฏิบัติแลว นั้น 

   เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยและมีศักยภาพความพรอมในการใหบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงานตางๆ สํานักงาน
บริการวิชาการ จึงขออนุมัติแกขอ ๑๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และไดจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการพัฒนาวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนดังนี้ 

   “หมวดท่ี ๔ การรับและการเบิกจาย ขอ ๑๖ เพ่ือใหโครงการดําเนินไปดวยความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ใหหัวหนาโครงการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางภายใตระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการ
จัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และเพ่ือการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายการ
คาใชจายของโครงการท่ีไดรับอนุมัติตามขอ ๑๒ หรือตามสัญญาหรือบันทึกขอตกลง โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยและตองมีหลักฐานการจายในแตละครั้งประกอบการจายเงิน” 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร
ท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย 
การพัฒนาวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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  การแตงตั้ง 
  ๖.๑๐  การขออนุมัติแตงตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

  ตามท่ีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี ๙/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดมีมติ 
แตงตั้ง รองศาสตราจารยปทมาวดี  เลหมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี พ.๐๒๗๑ สังกัดภาควิชาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป นั้น     

   เนื่องจาก รองศาสตราจารยปทมาวดี  เลหมงคล ไดครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร เม่ือวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจึงไดมีคําสั่งท่ี ๑๔๔๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ แตงตั้ง รองศาสตราจารยลดาวัลย  พวงจิตร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนผู
รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป โดยมีระยะเวลาไมเกินหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารใหม มหาวิทยาลัยจึงไดมีคําสั่งท่ี ๑๕๙๒/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๐ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แตงต้ัง รองศาสตราจารยลดาวัลย  พวงจิตร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ดํารงตําแหนงในการ
บริหารเปนผูรักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป โดยมีระยะเวลา
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน   

                  เพ่ือใหการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย สภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประกอบดวย 

                  ๑.  นายเอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ                               ประธานกรรมการ                     
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ                    

                 ๒. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ                              กรรมการ                     
   ประธานสภาพนักงาน   

                 ๓.  รองศาสตราจารยศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร                               กรรมการ 
                      รองอธิการบดีฝายวางแผน ผูแทน ก.บ.ม.    

                  ๔. รองศาสตราจารยวิจิตตศรี  สงวนวงศ                                        กรรมการ                      
   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ผูแทน ก.บ.ม.                    

                  ๕. รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล                                        กรรมการ   
                      ผูทรงคุณวุฒิภายนอกดานวิชาการท่ีอยูในแวดวงการศึกษา 
      หรือวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับคณะศึกษาศาสตร 

                  ๖.  รองศาสตราจารยสุพิตร  สมาหิโต                                     กรรมการ             
          ผูทรงคุณวุฒิภายนอกดานวิชาการท่ีอยูในแวดวงการศึกษา 
                      หรือวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับคณะศึกษาศาสตร 

                  ๗.  ผูชวยศาสตราจารยทรงวุฒิ  คิดควร                                           กรรมการ 
                      ผูแทนผูปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร  

                  ๘.  ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย                                            เลขานุการ      
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  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว และไดรายงานผลการสรรหาพรอมเสนอชื่อผูท่ีเหมาะสมดํารงตําแหนง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร คือ รองศาสตราจารยปทมาวดี  เลหมงคล  ตอนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานสรุปวาในการสรรหาไมพบปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ 

                  อนึ่ง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดวา 
“ในคณะหรือวิทยาลัย ใหมีคณบดีคนหนึ่งซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
คณะหรือวิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีคณบดี
มอบหมายก็ได”    

                  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารยปทมาวดี  เลหมงคล พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี พ.๐๒๗๑ สังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดี
คณะศึกษาศาสตร  
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 ๖.๑๑ การขออนุมัติแตงตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ตามท่ี ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.อ.ม.) ลงวันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดประกาศรายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ 
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.อ.ม.) โดยมี นายโสภณ  ภูเกาลวน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ และมีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป นั้น 

   เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร (ก.อ.ม.) จะครบวาระในวันท่ี ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น เพ่ือใหการพิจารณาเรื่องอุทธรณและรอง
ทุกขของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง และเพ่ือใหเปนไปตามขอ ๕ แหงขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ๑ ราย เปนประธานกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือจะไดมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ๑ ราย เปนประธาน
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือจะไดมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ 
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  
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 ๖.๑๒ การขออนุมัติแตงตั้งกรรมการวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายใน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนง
คณบดี แทนกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน ๒ ราย 

    ตามท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.ว.ช.) ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป และมี 
วาระการดํารงตําแหนง ๒ ป นั้น เนื่องจากผูบริหารสวนงานท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ภายใน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี ไดครบวาระการดํารงตําแหนง จํานวน ๒ ราย ไดแก รองศาสตราจารยสมหวัง  
ขันตยานุวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ครบวาระการดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
รองศาสตราจารยปทมาวดี  เลหมงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร ครบวาระการดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

             เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๐ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติใหท่ีประชุมกลุมคณบดีดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายใน ซ่ึงเลือก
จากผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน ๒ ราย แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

             ท่ีประชุมกลุมคณบดี ในการประชุมเม่ือวันจันทรท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓) ไดดําเนินการประชุมพิจารณาเลือกผูดํารงตําแหนงคณบดี ๒ ราย เพ่ือเสนอชื่อเปน
กรรมการวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายใน โดยท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อกรรมการวิชาการ 
ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายใน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี แทนกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี 
จํานวน ๒ ราย คือ 

             ๑. รองศาสตราจารยศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

             ๒. รองศาสตราจารยวินัย  พูลศรี   คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร          

             โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร    

             ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแตงตั้งกรรมการวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายใน 
ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี แทนกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน ๒ ราย    
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 ๖.๑๓ การขออนุมัติแตงตั้งประธานกรรมการวิชาการ กรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   เนื่องจากไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง นายจงรัก  วัชรินทรรัตน ใหดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงทําใหรองอธิการบดีฝาย
วิชาการ รองอธิการบดีฝายวิจัย รองอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน และผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ไดสิ้นสุดวาระ
การดํารงตําแหนงตามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ท่ี ๑/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และทําใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพนจากตําแหนงประธานกรรมการ
วิชาการ รองอธิการบดีฝายวิจัย รองอธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน พนจากตําแหนงกรรมการวิชาการ และผูชวย
อธิการบดีฝายวิชาการพนจากตําแหนงเลขานุการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีมติ
แตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน ๑๓ ราย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี ๓/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งผูชวยอธิการบดี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี ๑๕๘๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ การนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการ
วิชาการ กรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 

    ๑. ขออนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารยลดาวัลย  พวงจิตร รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธาน
กรรมการวิชาการ  

   ๒. ขออนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารยศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย 
เปนกรรมการวิชาการ 

   ๓. ขออนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารยสมหวัง  ขันตยานุวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนาบัณฑิตข้ันสูง 
และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เปนกรรมการวิชาการ 

   ๔. ขออนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารยนวลวรรณ  สุนทรภิษัช ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  
เปนเลขานุการ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแตงตั้งประธานกรรมการวิชาการ กรรมการ และ
เลขานุการในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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   ๖.๑๔ การขออนุมัติแตงตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหาร 
การเงิน และทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เนื่องจากเปล่ียนแปลงช่ือตําแหนงรองอธิการบดี  

   ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ  
การบริหารการเงิน และทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดแตงตั้ง  
รองศาสตราจารยศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝายวางแผน เปนกรรมการ และผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ  
ม่ังค่ัง รองอธิการบดีฝายการเงิน เปนกรรมการและเลขานุการ นั้น  

   เนื่องจากไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง นายจงรัก  วัชรินทรรัตน ใหดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงทําให รองศาสตราจารย 
ศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝายวางแผน และผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ  ม่ังค่ัง รองอธิการบดีฝายการเงิน 
ไดสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงตามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
เกษตร ศาสตรท่ี ๑/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 
๗/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีมติแตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน ๑๓ ราย ซ่ึงรวมแตงตั้ง 
รองศาสตราจารยศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย และผูชวย
ศาสตราจารยนุชนาถ  ม่ังค่ัง ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน ดังนั้น เม่ือแตงตั้งรองอธิการบดี
และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนง จึงทําให รองศาสตราจารยศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร และผูชวยศาสตราจารยนุช
นาถ  ม่ังค่ัง พนจากการเปนกรรมและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และ
ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

   การนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และ
ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง ดังนี้ 

   ๑. แตงตั้ง รองศาสตราจารยศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย เปน
กรรมการ 

   ๒. แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ  ม่ังค่ัง รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน เปนกรรมการและ
เลขานุการ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแตงตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ 
นโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เนื่องจากเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนง
รองอธิการบดี 
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 ๖.๑๕  การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ   

  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนด
ตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ตั้งแตวันท่ีคณะรับเรื่อง รวมจํานวน 
๑๖ ราย ดังนี้ 
 

ลําดับ รายชื่อ 
ตําแหนง
เลขที่ 

สังกัด 
ดํารงตําแหนง 
ในสาขาวิชา 

ตั้งแตวันที่คณะ 
รับเร่ือง/วันที่แตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนง 
          ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๗ ราย 

๑ น.ส.ชุติมา ชวลติมณเฑียร 
(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 

พ.๐๗๕๖ คณะเกษตร คหกรรมศาสตร ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

๒ น.ส.พิมพพร โสววฒันกุล 
(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 

พ.๓๒๑๔ คณะเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร 
อนุสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร
สหกรณ 

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๓ นายธนัท อวนออน 
(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 

พ.๒๑๗๒ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

๔ น.ส.ศศิธร อุดปน 
(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 

พ.๒๕๕๐ คณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
(ซึ่งเปนวนัที่ผลงาน
ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรเรียบรอยแลว) 

๕ น.ส.นพมาศ โลกคําลือ 
(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 

พ.๒๙๓๔ คณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร 

พันธุศาสตร 
อนุสาขาวชิาพนัธุ
ศาสตรพืช 

๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

๖ นายสบืสกุล คุรุรัตน 
(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 

พ.๑๒๗๗ คณะวิศวกรรมศาสตร  
ศรีราชา 

วิศวกรรมเคร่ืองกล ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๗ นายนิรันดร ทรงนิรันดร พ.๐๘๑๒ คณะศิลปศาสตร 
และวิทยาการจัดการ 

กฎหมายมหาชน ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

          ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๙ ราย 

๘ ผศ.ปทมา ระตะนะอาพร 
(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 

๑๐๐๙ 
พนง.

เปลี่ยน
สถานภาพ 

คณะประมง ผลิตภัณฑประมง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ลําดับ รายชื่อ 
ตําแหนง
เลขที่ 

สังกัด 
ดํารงตําแหนง 
ในสาขาวิชา 

ตั้งแตวันที่คณะ 
รับเร่ือง/วันที่แตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนง 
๙ ผศ.ภาคภูมิ เรือนจันทร 

(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 
พ.๒๖๖๙ คณะวิทยาศาสตร ฟสิกส ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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๑๐ ผศ.อดิศักดิ์ บุญชื่น 

(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 
พ.๒๙๕๔ คณะวิทยาศาสตร ฟสิกส ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑๑ ผศ.วินัย โพธิส์ุวรรณ 
(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 

๐๑๐๐ 
พนง.

เปลี่ยน
สถานภาพ 

คณะวิทยาศาสตร สถิติศาสตร ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

๑๒ ผศ.วุฒิยา สาหรายทอง 
(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 

พ.๑๓๑๔ คณะเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑๓ ผศ.เกียรติสุดา เหลืองวิลัย 
(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 

พ.๐๐๙๓ คณะเกษตร กําแพงแสน พืชสวน ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๑๔ ผศ.จินตนา อันอาตมงาม 
(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 

พ.๐๘๙๒ คณะเกษตร กําแพงแสน โรคพืชวิทยา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๑๕ ผศ.สุทธิชา ณ ระนอง  
ธรรมสิทธิรงค 
(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 

พ.๑๔๙๖ คณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร 

จุลชีววทิยา ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑๖ ผศ.อานนท ธรรมสทิธิรงค 
(เกณฑใหม ป ๒๕๖๑) 

พ.๐๙๙๘ คณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร 

จุลชีววทิยา ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการเสนออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ตั้งแตวันท่ีคณะรับเรื่อง รวมจํานวน ๑๖ ราย   
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 ๖.๑๖ การเสนออนุมัติใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการดําเนินการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ศาสตราจารย จํานวน ๓ ราย 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเสนอขอใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย จํานวน ๓ ราย 
ดังนี้ 

   ๑. รองศาสตราจารยเอ้ือมพร  วีสมหมาย ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชาพืชสวน ตั้งแตวันท่ี 
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงเปนวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

   ๒. รองศาสตราจารยดอกรัก  มารอด ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชาชีววิทยาปาไม ต้ังแต
วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

   ๓. รองศาสตราจารยหรรษา  วัฒนานุกิจ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ตั้งแตวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงเปนวันท่ีสภามหาวิทยาลัย 
ไดรับเรื่อง  

   คณะอนุกรรมการเก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงทําหนาท่ีแทน ก.พ.อ. ไดพิจารณากระบวนการ วิธีการ และข้ันตอนการกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 
ของท้ังสามรายดังกลาวแลว มีมติใหสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาทบทวนการดําเนินการกําหนดตําแหนง 
และแตงตั้งบุคคลท้ังสามรายดังกลาวใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ.  
กําหนด    

   คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา  

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการเสนออนุมัติใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการดําเนินการ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย จํานวน ๓ ราย และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป ดังนี้    

  ๑. กรณี รองศาสตราจารยเอ้ือมพร  วีสมหมาย เห็นควรใหถอนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
เรื่อง วิธีการคํ้ายันตนไม เนื่องจากไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด เพราะไมปรากฏเอกสารหลักฐานวาไดมี 
การนําไปเผยแพรหรือไดมีการนําไปใช หรือประยุกตใชอยางแพรหลาย แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีผลงานวิจัย จํานวน  
๑ เรื่อง และหนังสือ จํานวน ๑ เลม ซ่ึงมีปริมาณและคุณภาพเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดตําแหนงแตงตั้ง 
บุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

   ๒. กรณี รองศาสตราจารยดอกรัก  มารอด เห็นควรใหถอนงานวิจัย จํานวน ๔ เรื่อง ไดแก   
๑ )  Topographic Variation in Heterotrophic and Soil Respiration in Tropical Forest in Thailand  
๒) Soil Respiration in Different Ages of Teak Plantations in Thailand ๓) Soil Nutrient Status after Bamboo 
Flowering and Death in Comparison with Seasonally Dry Tropical Forests in Thailand และ  ๔ )  Carbon 
Cycling in Teak Plantations in Comparison with Seasonally Dry Tropical Forest in Thailand ซ่ึงเปนงานวิจัย
ท่ีเก่ียวเนื่องสอดคลองกันเก่ียวกับการพลวัตรปา ตนไม ดิน สิ่งมีชีวิต และการเก็บ carbon ในดานชีววิทยาปาไมและ
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นิเวศวิทยาปาไม เนื่องจากไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด เพราะผูขอมีสวนรวมนอยกวารอยละ ๕๐ และไม
ปรากฏวามีงานวิจัยเรื่องท่ีผูขอเปนผูดําเนินการหลัก แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีผลงานวิจัย จํานวน ๔ เรื่อง และหนังสือ 
จํานวน ๑ เลม ซ่ึงมีปริมาณและคุณภาพเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดตําแหนงแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย 

   ๓. กรณี รองศาสตราจารยหรรษา  วัฒนานุกิจ เห็นควรใหถอนผลงานวิจัยเรื่อง Public Domain  
Model (SWAT/GIS) Development on Upper Nan River Basin และงานวิจัย จํานวน ๔ เรื่อง ไดแก ๑) Soil-Water 
Retention Curves of Some Silt Soil and Their Relations to Fabrics ๒ )  Scaling Parameter Estimation for 
Rainfall Events in Bangkok Using EM-SRE Algorithm ๓ )  Investigation on Soil Moisture Characteristics of 
Landslide - Prone Slopes in Thailand และ ๔) Actual Geoninformatic System Application in Surface Water 
Resource Management เนื่องจากไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีผลงานวิจัย 
จํานวน ๑ เรื่อง และหนังสือ จํานวน ๑ เลม ซ่ึงมีปริมาณและคุณภาพเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดตําแหนง
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
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  ๖.๑๗ การขออนุมัติใหความเห็นชอบผลการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมีมติอนุมัติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยรังสินี  โสธรวิทย ขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชาวิศวกรมอาหาร โดยวิธี
ปกติ วิธีท่ี ๑ ตั้งแตวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงเปนวันท่ีคณะไดรับผลงานฉบับการแกไขฉบับสมบูรณ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเสนอขอใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาดําเนินการ 
นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงโปรดเกลาฯ แตงต้ัง รองศาสตราจารยรังสินี  โสธรวิทย ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
ในสาขาวิศวกรรมอาหาร นั้น 

    คณะอนุกรรมการเก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงทําหนาท่ีแทน ก.พ.อ. ไดพิจารณากระบวนการ วิธีการ 
และข้ันตอนการกําหนดตําแหนงศาสตราจารยของบุคคลดังกลาวแลว มีมติดังนี้ 

   ๑. รับทราบการแตงตั้งศาสตราจารยสักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา และศาสตราจารยผดุงศักดิ์   
รัตนเดโช ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาใกลเคียงท่ีมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อท่ี ก.พ.อ. กําหนด เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมเละจรรยาบรรณทางวิชาการของ รองศาสตราจารยรังสินี  
โสธรวิทย เปนการเฉพาะราย 

   ๒. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดมีมติใหผูขอปรับปรุงหนังสือ 
ภายใน ๙๐ วัน และสภามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือฉบับปรับปรุงสมบูรณ เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แตไม
ปรากฏเอกสารหลักฐานวา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการฯ ไดมีการประชุม
พิจารณาหนังสือฉบับปรับปรุงสมบูรณดังกลาวแตอยางใดนั้น ท้ังนี้ ในการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย กําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการฯ โดยมี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด ดังนั้น กระบวนการพิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการของบุคคลดังกลาว จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนด จึงมีมติใหสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาทบทวนการดําเนินการกําหนดตําแหนงบุคคลดังกลาวใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนด  

   คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการไดดําเนินการประชุมการปรับปรุงหนังสือ ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นวาผลการสอนผานตาม
หลักเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนกําหนด สําหรับผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัยผานตามเกณฑ 
ท่ี ก.พ.อ. กําหนด และหนังสือ มีคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก จึงมีปริมาณและคุณภาพเปนไปตาม เกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
เห็นวาสมควรแตงตั้งให รองศาสตราจารยรังสินี โสธรวิทย ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน โดยวิธีปกติ วิธีท่ี ๑ ตั้งแตวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงเปนวันท่ีคณะไดรับ
ผลงานฉบับแกไขฉบับสมบูรณ และคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓  
เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือขอกําหนดตําแหนงและแตงต้ังให รองศาสตราจารยรังสินี  โสธรวิทย ดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร โดยวิธีปกติ วิธีท่ี ๑ ตั้งแตวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงเปน
วันท่ีคณะไดรับผลงานฉบับการแกไขฉบับสมบูรณ 
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  ๖.๑๘ การขออนุมัติเทียบตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย  

   คณะเกษตร กําแพงแสน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอขออนุมัติเทียบ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ใหแก  นางสาวสนธยา  สําเภาทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินงบประมาณ ตําแหนงอาจารย อัตราเลขท่ี พ.๓๖๒๒ วุฒิ วท.บ.(กีฏวิทยา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศศ.ม.
(ธุ ร กิจการเกษตร) จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  และ Ph.D. (Agricultural Economics & Management)                  
จาก Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน สังกัดภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 
คณะเกษตร กําแพงแสน ซ่ึงไดรับการบรรจุจางเม่ือวันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ท่ี ๒๓๖/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากคณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี ๑๓๘๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันอังคาร 
ท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลวเห็นวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีเกณฑ
การพิจารณาแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการอยูในเกณฑมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงมีมติเห็นชอบใหเทียบตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ใหแก นางสาวสนธยา  สําเภาทอง ตั้งแตวันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซ่ึงเปนวันท่ีกองการเจาหนาท่ีรับเรื่อง และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ใหแก นางสาวสนธยา  สําเภาทอง ตั้งแตวันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงเปนวันท่ีกองการเจาหนาท่ี 
รับเรื่อง 
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  ๖.๑๙ การขออนุมัติแกไขวันท่ีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย  

    ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติแตงตั้งให นางสาวสถิตภัค  อัศวราชันย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชา 
เวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาเวชศาสตรคลินิก 
ทางสัตวแพทย ตั้งแตวันท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงเปนวันท่ีกองการเจาหนาท่ีไดรับเรื่อง นั้น 

  เนื่องจาก นางสาวสถิตภัค  อัศวราชันย ไดมีบันทึกขอความ ท่ี อว ๖๕๐๑.๑๕๐๗/๑๔๑ ลงวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอแจงกําหนดการตีพิมพเผยแพรวารสารบทความวิจัย เรื่อง “A Descriptive Study of the 
Histopathologic and Biochemical Liver Test Abnormalities in Dogs with Liver Disease in Thailand.” ซ่ึ ง
ไดรับการตีพิมพในวารสาร Canadian Journal of Veterinary Research ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสัตว-
แพทยศาสตร จึงขอแกไขวันท่ีแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาเวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทย 
ของ นางสาวสถิตภัค  อัศวราชันย เปนวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

  ตามหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๐๘ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดวา “ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีไดสงไปใหวารสารทางวิชาการเพ่ือใหลงเผยแพร แตยังรอ
การเผยแพรอยู ก.พ.อ. จะอนุโลมใหถือเปนผลงานทางวิชาการสําหรับใชเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการได
เฉพาะกรณีท่ีมีหนังสือจากบรรณาธิการวารสารนั้นๆ รับรองวาจะลงเผยแพรใหไดเม่ือใด ในวารสารฉบับใดเทานั้น หาก
ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการเรื่องดังกลาวไดรับการประเมินคุณภาพอยูในเกณฑท่ีกําหนด ใหแตงตั้งไดไมกอน
วันท่ีมีหลักฐานวาผลงานนั้นไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือวันท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับ
ผลงานฉบับเผยแพรแลว ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” 

  การนี้ กองการเจาหนาท่ีจึงเสนอขออนุมัติแกไขวันท่ีแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
ในสาขาวิชาเวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทย จากเดิม วันท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซ่ึงเปนวันท่ีผลงานทางวิชาการไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการเรียบรอยแลว 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแกไขวันท่ีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาเวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทย จากเดิม วันท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปน วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ ซ่ึงเปนวันท่ีผลงานทางวิชาการไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการเรียบรอยแลว   
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  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง   

 ๖.๒๐ การขออนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น          

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร 
ท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา
อนุมัติใหคณะบริหารธุรกิจเปดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยใชหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  
๑๒/๒๕๖๒ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีแผนการรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
จํานวน ๖๐ คนตอป  

  ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓  
เม่ือวันจันทรท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดใหความเห็นชอบระเบียบการเงินของโครงการแลว และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา ท้ังนี้ เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดโครงการเรียบรอยแลว มอบสํานัก
บริหารการศึกษาดําเนินการออกระเบียบการเงินของโครงการตอไป  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๖๐ คนตอป  
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 ๖.๒๑ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๐ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ 
เม่ือวันจันทรท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให ๗ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๐ หลักสูตร โดยใหมีผลตั้งแต 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้  
 

สวนงาน     จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

๑) คณะเกษตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน  
    (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐   
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร  
    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) คณะมนุษยศาสตร ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ระหวางประเทศ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓) คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔) คณะศิลปศาสตร 
    และวิทยาศาสตร 

๑) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง  
    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕) คณะวิทยาการจัดการ  ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  
    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖) คณะสาธารณสุขศาสตร ๑) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗) โครงการสหวิทยาการ 
    ระดับบัณฑิตศึกษา 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพเกษตร  
    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รวม ๑๐ หลักสูตร 
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของ  
๗ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๐ หลักสูตร โดยใหมีผลตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ 
ปการศึกษา ๒๕๖๓  
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 ๖.๒๒ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น 

   คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ 
เม่ือวันจันทรท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให ๒ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร โดยใหมีผลตั้งแต 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๒ หลักสูตร และภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน  
๒ หลักสูตร ดังนี้  
 

สวนงาน     จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

๑) คณะเกษตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร  
    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒) คณะศึกษาศาสตร ๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร 
    มนุษย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รวม ๓ หลักสูตร 
 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติให ๒ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
จํานวน ๓ หลักสูตร โดยใหมีผลตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๘ - 
 
 ๖.๒๓ การขออนุมัติปรับแกไขเอกสารหลักสูตรปรับปรุงแบบแยก ตามขอเสนอแนะของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จํานวน ๔๑ หลักสูตร 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช. ) ในการประชุมครั้ง ท่ี ๗/๒๕๖๓ 
เม่ือวันจันทรท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให ๑๔ สวนงาน ปรับปรุงหลักสูตรแบบแยก ตามขอเสนอแนะของสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จาํนวน ๔๑ หลักสูตร คือ กรณีหลักสูตรเปดใหมแยกเลม ซ่ึงท่ีผาน
มามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติใหคณะ/วิทยาเขตท่ีใชหลักสูตรรวม (ยืมหลักสูตรไปเปดสอนตางคณะ/วิทยาเขต) สามารถ
เสนอขอเปดหลักสูตรใหมภายใตสังกัดของตนเองไดโดยการเปดเปนหลักสูตรใหมทดแทนการใชหลักสูตรรวม  
ตามคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เม่ือ สกอ. เปลี่ยนแปลงการรับทราบหลักสูตรทุก
สถาบันจากเลมหลักสูตร เปนการรับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO แทน นั้น ทําใหการกรอกขอมูลของหลักสูตรใหม 
(แยกเลม) ในระบบ CHECO ไมสามารถทําได อีกท้ังสํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาแจงวา กรณีดังกลาว
จะตองเปนการปรับปรุงหลักสูตรแบบแยก ไมใชการเปดหลักสูตรใหมแบบแยก คือ ใหปรับเปลี่ยนหลักสูตรจาก 
“หลักสูตรใหม” เปน “หลักสูตรปรับปรุง” แทน เนื่องจากเปนหลักสูตรเดียวกันท่ีปรับแยกออกจากเลมหลักสูตรหลัก 
(แยกตามสถานท่ีการจัดการเรียนการสอน) อีกท้ังเพ่ือใหรหัสหลักสูตร ๑๔ หลัก สอดคลองกับแนวทางการขอกูยืมเงิน 
กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ของนิสิต ดังนี้ 
 

สวนงาน     จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปรับปรุงแบบแยก 

๑) คณะเกษตร ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
    พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรงุแบบแยก) 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรบัปรุงแบบแยก) 
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรบัปรุงแบบแยก) 
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรงุแบบแยก) 
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรงุแบบแยก) 
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรงุแบบแยก) 
๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๒) คณะมนุษยศาสตร ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว  



- ๔๙ - 
 

สวนงาน     จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปรับปรุงแบบแยก 

    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๓) คณะวิทยาศาสตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรปรบัปรุงแบบแยก) 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรปรับปรงุแบบแยก) 
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรปรับปรงุแบบแยก) 

๔) คณะวิศวกรรมศาสตร ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๕) คณะเศรษฐศาสตร ๑) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๖) คณะสิ่งแวดลอม ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุง 

    แบบแยก) 

๗) คณะเกษตร กําแพงแสน ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
    พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรบัปรุงแบบแยก) 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรบัปรุงแบบแยก) 
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรงุแบบแยก) 

 

สวนงาน     จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปรับปรุงแบบแยก 

 ๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 
๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรงุแบบแยก) 



- ๕๐ - 
 

สวนงาน     จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปรับปรุงแบบแยก 

๘) คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๙) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก)  

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรปรบัปรุงแบบแยก) 
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 
๕) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว  
    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๑๐) คณะวิทยาการจัดการ ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก)  

๑๑) คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรปรบัปรุงแบบแยก) 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรปรบัปรุงแบบแยก) 
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรปรบัปรุงแบบแยก) 
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรปรับปรุง 
    แบบแยก) 

๑๒) คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา ๑) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก)  

๑๓) คณะวิทยาศาสตร 
      และวิศวกรรมศาสตร 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
    หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรปรบัปรุงแบบแยก) 
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 
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สวนงาน     จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปรับปรุงแบบแยก 

๑๔) คณะศิลปศาสตร 
    และวิทยาการจัดการ 

๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

รวม ๔๑ หลักสูตร 

 
  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงแบบแยกตามขอเสนอแนะของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ของ ๑๔ สวนงาน จํานวน ๔๑ หลกัสูตร 
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  ๖.๒๔ การขออนุมัติแกไขการพิมพในหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร
ท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให  คณะวิทยาศาสตร แกไขการพิมพในหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

  ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแกไขการพิมพจํานวน 
หนวยกิตของรายวิชา ๐๑๔๐๒๔๙๑ ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางชีวเคมี ในหนาท่ี ๒๙ บรรทัดท่ี ๑๕ จาก “๓(๓-๐-๖)”  
เปน “๑(๑-๐-๒)” 

 ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแกไขการพิมพจํานวน 
หนวยกิตของรายวิชา ๐๑๔๐๒๔๙๑ ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางชีวเคมี ในหนาท่ี ๓๐ บรรทัดท่ี ๑๒ จาก “๓(๓-๐-๖)”  
เปน “๑(๑-๐-๒)” 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแกไขการพิมพในหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร 
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   ๖.๒๕ การขออนุมัติแกไขการพิมพช่ือหลักสูตรการขออนุมัตเิปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ของคณะศึกษาศาสตร จํานวน ๑ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีมติอนุมัติใหคณะศึกษาศาสตรเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร คือ 
   ๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑  

   เนื่องจากมีขอผิดพลาดการพิมพชื่อหลักสูตรในลําดับ ๒ คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร (ก.ว.ช.) จึงเสนอขอแกไขการพิมพชื่อหลักสูตรการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตรในลําดับท่ี ๒ เปนดังนี้ “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑” 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแกไขการพิมพชื่อหลักสูตรการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑  
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  ๖.๒๖ การขออนุมัติใชหลักสูตรรวม จํานวน ๑ หลักสูตร 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช. ) ในการประชุมครั้ง ท่ี ๗/๒๕๖๓ 
เม่ือวันจันทรท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรใชหลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตร จํานวน ๑ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา 
๒๕๖๓ เปนตนไป  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรใชหลักสูตร 
รวมกับคณะวิทยาศาสตร จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
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  ๖.๒๗ การขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น     

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร
ท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ใหคณะศึกษาศาสตรปดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

  ๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เนื่องจากไดควบรวมกับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอคง
รายวิชารหัสของหลักสูตรไว (๐๑๑๘๐xxx) และมีนิสิตตกคาง จํานวน  ๖๖ คน 

  ๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เนื่องจากไดควบรวมกับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอคง
รายวิชารหัสของหลักสูตรไว (๐๑๑๕๘xxx) และมีนิสิตตกคาง จํานวน ๖๐ คน 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร 
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  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ระดับรายวิชา ๓ เรื่อง 

 ๖.๒๘ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๕ รายวิชา 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา   
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร  
๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติให 
๔ สวนงาน เปดรายวิชาใหม จํานวน ๕ รายวิชา ดังนี้  
  ๑. อนุมัติใหคณะวนศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา คือ 
   - รายวิชา ๐๑๓๔๙๓๙๒ การฝกงานดานวนศาสตร จํานวน ๑ - ๓ หนวยกิต 

  ๒.  อนุมัติใหคณะศึกษาศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา  
   - รายวิชา ๐๑๑๕๙๓๘๓ วิธีสอนรายวิชาสะเต็ม จํานวน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต 

 ๓. อนุมัติใหคณะสังคมศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา คือ 
  - รายวิชา ๐๑๔๖๐๓๕๑ สังคมวิทยาดิจิทัล จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

 ๔. อนุมัติใหคณะสัตวแพทยศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา คือ 
   - รายวิชา ๐๑๕๓๐๖๗๙ คลนิิกปฏิบัติเฉพาะทางความปลอดภัยของอาหารและการตรวจประเมิน 
ทางสัตวแพทย จํานวน ๒(๐-๔-๒) หนวยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๕๓๐๖๘๐ คลนิิกปฏิบัติเฉพาะทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับสัตวแพทย 
จํานวน ๔(๐-๘-๔) หนวยกิต  

 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติให ๔ สวนงาน เปดรายวิชาใหม จํานวน ๕ รายวิชา 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๗ - 
 
 ๖.๒๙ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๔ ชุดวิชา เพ่ือรายวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคาร 
หนวยกิต และกําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา   
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร 
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี  
๘/๒๕๖๓ เ ม่ือวันจันทร ท่ี  ๑๐ สิ งหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ พิจารณาแลว  มีมติ เห็นชอบและใหนํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหวิทยาลัยบูรณาการศาสตรเปดรายวิชาใหม จํานวน ๔ ชุดวิชา เพ่ือเปน
รายวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคารหนวยกิตและกําหนดคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ดังนี้  

  ๑.  ชุดวิชาการประเมินผลแบบคลาวดสําหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จํานวน ๑๐(๔-๑๒-๑๔) หนวยกิต 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๔ รายวิชา อัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ๗๓,๐๐๐ บาท (ไมรวมคาบํารุง 
มหาวิทยาลัย ๘,๐๐๐ บาท และคาบํารุงธนาคารหนวยกิตแบบเหมาจาย ๔,๐๐๐ บาท) ดังนี้ 
   - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๒๑ วิทยาการคํานวณและการโปรแกรมสาํหรับการประมวลผลแบบคลาวด 
      จํานวน ๓(๑-๔-๔) หนวยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๒๓ หลกัการประมวลแบบคลาวดและการประยุกตเขากับเศรษฐกิจดิจิทัล  
     จํานวน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๒๔ การฝกปฏิบัติทักษะคอมพิวเตอรข้ันสูงสําหรับการประมวลผลแบบคลาวด 
     จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต 
   - รายวชิา ๐๑๖๘๕๓๓๓ การโปรแกรมซอฟตแวรประยุกตในชีวิตจริงสําหรับการประมลผลแบบ 
     คลาวด จํานวน ๓(๑-๔-๔) หนวยกิต 

   ๒. ชุดวชิาการคํานวณสําหรับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรในเศรษฐกิจดิจิทัล จํานวน ๑๐(๔-๑๒-๑๔) 
หนวยกิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๔ รายวิชา อัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ๗๓,๐๐๐ บาท (ไมรวมคา
บํารุงมหาวิทยาลัย ๘,๐๐๐ บาท และคาบํารุงธนาคารหนวยกิตแบบเหมาจาย ๔,๐๐๐ บาท) ดังนี้ 
  - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๒๕ วิทยาการคํานวณและการโปรแกรมสําหรับความม่ังคงปลอดภัยไซเบอร 
      จํานวน ๓(๑-๔-๔) หนวยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๒๖ ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรและการประยุกตเขากับเศรษฐกิจดิจิทัล  
     จํานวน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๒๗ การโปรแกรมซอฟตแวรประยุกตในชีวิตจริงสําหรับความม่ันคงปลอดภัย 
     ไซเบอร จํานวน ๓(๑-๔-๔) หนวยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๒๘ การฝกปฏิบัติทักษะคอมพิวเตอรข้ันสูงสําหรับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
      จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต 

  ๓. ชุดวชิาวิทยาการขอมูลเชิงปฏิบัติการสําหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จํานวน ๑๐(๔-๑๒-๑๔) หนวยกิต 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๔ รายวิชา อัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ๗๓,๐๐๐ บาท (ไมรวมคาบํารุง 
มหาวิทยาลัย ๘,๐๐๐ บาท และคาบํารุงธนาคารหนวยกิตแบบเหมาจาย ๔,๐๐๐ บาท) ดังนี้ 
  - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๓๔ วิทยาการขอมูลสําหรับองคกรและการประยุกตเขากับเศรษฐกิจดิจิทัล 



- ๕๘ - 
 
      จํานวน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๓๕ วิทยากรคํานวณและการโปรแกรมสําหรับวิทยาการขอมูล   
     จํานวน ๓(๑-๔-๔) หนวยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๓๖ การโปรแกรมซอฟตแวรประยุกตในชีวิตจริงสําหรับวิทยาการขอมูล 
     จํานวน ๓(๑-๔-๔) หนวยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๓๗ โครงงานวิทยาการขอมูล จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต 

  ๔. ชุดวชิาไอโอทีและระบบอัตฺโนมัตสิําหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จํานวน ๑๐(๔-๑๒-๑๔) หนวยกิต 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๔ รายวิชา อัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ๗๓,๐๐๐ บาท (ไมรวมคาบํารุง 
มหาวิทยาลัย ๘,๐๐๐ บาท และคาบํารุงธนาคารหนวยกิตแบบเหมาจาย ๔,๐๐๐ บาท) ดังนี้ 
  - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๒๙ วิทยาการคํานวณและการโปรแกรมสําหรับเทคโนโลยีไอโอที 
      จํานวน ๓(๑-๔-๔) หนวยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๓๐ เทคโนโลยีไอโอทีและการประยุกตเขากับเศรษฐกิจดิจิทัล  
     จํานวน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต 
   - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๓๑ การโปรแกรมซอฟตแวรประยุกตในชีวิตจริงสําหรับเทคโนโลยีไอโอที  
     จํานวน ๓(๑-๔-๔) หนวยกิต  
   - รายวิชา ๐๑๖๘๕๓๓๒ โครงงานไอโอที จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๔ ชุดวิชา เพ่ือรายวิชาบริการ
สําหรับโครงการธนาคารหนวยกิต และกําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ๗๓,๐๐๐ บาท (ไมรวมคาบํารุง 
มหาวิทยาลัย ๘,๐๐๐ บาท และคาบํารุงธนาคารหนวยกิตแบบเหมาจาย ๔,๐๐๐ บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕๙ - 
 
 ๖.๓๐ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ ชุดวิชา สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน และกําหนดคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา   
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร 
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ 
เม่ือวันจันทรท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใหเปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ ชุดวิชา สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดิน
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และกําหนดคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ดังนี้ 

  ๑. ชุดวิชาบูรณาการการผลิตขาวไทยเพ่ือความปลอดภัยทางอาหาร จํานวน ๒๐(๙-๓๓-๓๕) หนวยกิต 
ของคณะเกษตร กําแพงแสน อัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ๑๔,๓๐๐ บาท (ไมรวมคาบํารุงมหาวิทยาลัย ๘,๐๐๐ 
บาท และคาบํารุงธนาคารหนวยกิตแบบเหมาจาย ๔,๐๐๐ บาท) จํานวน ๔ รายวิชา ดังนี้ 

      - รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๘๑ เทคโนโลยีและการจัดการกอนปลูกขาว จํานวน ๖(๓-๙-๑๑) หนวยกิต 

      - รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๘๒ เทคโนโลยีและการจัดการการผลิตขาว จํานวน ๖(๓-๙-๑๑) หนวยกิต 

      - รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๘๓ เทคโนโลยีและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวขาว จํานวน ๖(๓-๙-๑๑)  
หนวยกิต 

      - รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๘๔ ประสบการณวิชาชีพดานการบูรณาการการผลิตขาวเพ่ือความปลอดภัย
ทางอาหาร จํานวน ๒(๐-๖-๓) หนวยกิต 

  ๒. ชุดวิชาผูประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ จํานวน ๒๐(๑๐-๒๐-๓๐) หนวยกิต ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน อัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ๖๐,๐๐๐ บาท (ไมรวมคาบํารุงมหาวิทยาลัย ๘,๐๐๐ 
บาท และคาบํารุงธนาคารหนวยกิตแบบเหมาจาย ๔,๐๐๐ บาท) จํานวน ๔ รายวิชา ดังนี้ 

      - รายวิชา ๐๑๖๘๕๔๗๑ ไมโครคอนโทรลเลอรและอุปกรณตอพวงเพ่ือการผลิตพืช จํานวน  
๓(๑-๔-๔) หนวยกิต 
      - รายวิชา ๐๑๖๘๕๔๗๒ โมบายแอปพลิเคชันและระบบไอโอทีคลาวดเพ่ือการผลิตพืช  
จํานวน ๔(๒-๔-๖) หนวยกิต 

                         - รายวิชา ๐๑๖๘๕๔๗๓ ระบบควบคุมอัตโนมัติเพ่ือการผลิตพืช จํานวน ๓(๑-๔-๔) หนวยกิต 
        - รายวิชา ๐๑๖๘๕๔๗๔ ปญญาประดิษฐเพ่ือการผลิตพืช  จํานวน ๔(๒-๔-๖) หนวยกิต 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ ชุดวิชา สําหรบัหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และกําหนดคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา 

 

 



- ๖๐ - 
 
 

  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงาน ๑ เรื่อง 

  ๖.๓๑ การขออนุมัตทิบทวนแนวทางการอนุมัติเปดสอนหลักสูตรใหมจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กอนเปดสอน 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา   
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดพิจารณาทบทวนแนวทางการขออนุมัติ
เปดสอนหลักสูตรใหมจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกอนเปดสอนไมนอยกวา ๖ เดือน ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อนุมัติการกําหนดปฏิทินการ
เสนอหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย โดยเห็นชอบใหหลักสูตรใหมตองไดรับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยกอนเปดสอนไมนอยกวา ๖ เดือน โดยบัณฑิตวิทยาลัยขอทบทวนแนวทางดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นควรให
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคงแนวทางเดิม เนื่องจากหากปรับลดระยะเวลาการอนุมัติเปดสอนหลักสูตรใหมนอยกวา  
๖ เดือน อาจสงผลกระทบตอระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ได ท้ังนี้ สามารถ
ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกอนเปดสอนมากกวา ๖ เดือนได สําหรับการเปดหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีมติใหปรับลดระยะเวลาหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกอนเปดสอนไม
นอยกวา ๔ เดือน ซ่ึงคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือพิจารณา 

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร
ท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการทบทวนแนวทางการอนุมัติเปดสอนหลักสูตรใหมจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกอนเปดสอนไมนอยกวา ๖ เดือน ดังนี้ 

   ๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรีคงแนวทางเดิม โดยหลักสูตรใหมตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
กอนเปดสอนไมนอยกวา ๖ เดือน  

   ๒. หลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกอนเปดสอนไมนอยกวา  

๔ เดือน 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติทบทวนแนวทางการอนุมัติเปดสอนหลักสูตรใหม 
จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกอนเปดสอน 
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   เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

 ๖.๓๒  การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๙ จํานวน ๔,๓๐๘ คน    

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหนาท่ีเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา   
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทร
ท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  
ครั้งท่ี ๙ จํานวน ๔,๓๐๘ คน ดังนี้    

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔,๑๔๐ คน   
  คณะเกษตร    ๕๑  คน 
   คณะเทคนิคการสัตวแพทย  ๙  คน 
   คณะบริหารธุรกิจ ๑๓  คน 
  คณะประมง ๒๕  คน 
   คณะมนุษยศาสตร    ๔๘๖  คน 
   คณะวนศาสตร ๓๗  คน 
  คณะวิทยาศาสตร  ๗๑  คน 
   คณะวิศวกรรมศาสตร  ๔๖๙  คน 
   คณะศึกษาศาสตร  ๑๔  คน 
   คณะเศรษฐศาสตร  ๖๗๗  คน 
   คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ๔  คน  
   คณะสังคมศาสตร  ๓๐  คน 
   คณะสัตวแพทยศาสตร  ๒  คน 
   คณะสิ่งแวดลอม  ๘  คน 
   คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  ๗  คน 
   คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน  ๘๘  คน 
   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ๑,๔๔๐  คน 
   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ๓๒  คน 
   คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  ๒๖๕  คน 
   คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  ๕  คน 
   คณะสาธารณสุขศาสตร  ๑๓  คน 
  วิทยาลัยการชลประทาน  ๑๔  คน 

ระดับอนปุริญญา จํานวน ๑ คน   
  อนุปริญญาวิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรทางทะเล)   ๑  คน  

   ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๖๗ คน    



- ๖๒ - 
 
  ดุษฎีบัณฑิต      ๑๖  คน  
   มหาบัณฑิต  ๑๕๑  คน 

  รวมผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งท่ี ๑ - ๙)   
   - ดุษฎีบัณฑิต  ๑๗๖  คน   
   - มหาบัณฑิต ๑,๑๖๐  คน  
   - ปริญญาตรี  ๑๒,๒๕๑  คน 
    - ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๒๖  คน    
    - อนุปริญญา  ๔  คน     
   รวมท้ังส้ิน  ๑๓,๖๑๗  คน 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๙ จํานวน ๔,๓๐๘ คน  
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วาระท่ี ๗   เรื่องเสนอเพ่ือทราบและเห็นชอบ     
 - 
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วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ        

  ๘.๑ รายงานการจายเงินรายไดกรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การกําหนดวงเงินการอนุมัติดําเนินการและการสั่งจาย 
เงินรายไดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒ กําหนดใหอธิการบดีมีอํานาจการ 
อนุมัติดําเนินการและการสั่งจายเงินทุกหมวดรายจาย กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน)   
ใหอธิการบดีรายงานการอนุมัติสั่งจายเงินใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย นั้น      

   กองคลังขอรายงานการจายเงินรายไดกรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมจํานวน ๑ รายการ ดังนี้  
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
ช่ือเจาหนี้ วัน เดือน ป ท่ีจาย 

๑ จายคาไฟฟาเดือนมกราคม - 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หนวยงาน : สวนกลาง 

๑๘,๖๕๕,๑๘๐.๗๐ การไฟฟานครหลวง ๓ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รวม ๑ รายการ ๑๘,๖๕๕,๑๘๐.๗๐     
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมทราบ     
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  ๘.๒ รับทราบการอนุญาตขยายระยะเวลาการสอบสวนทางวินัย 

              ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๘ กําหนดวา “ใหคณะกรรมการสอบสวนดาํเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันท่ีประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวน
เห็นวาจะไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงเหต ุ
ท่ีทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวนตอนายก
สภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ไมเกินหกสิบวันในแตละกรณีโดยใหยื่นคําขอขยายกอนสิ้นระยะเวลาดังกลาว หากยังดําเนินการ
ไมแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีขอขยาย ใหนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาอีกไดตามความจําเปน 
และเหมาะสม” 

               เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไมอาจดําเนินการสอบสวนไดแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
ระยะเวลาสอบสวนท่ีขอขยายครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพราะมีพยานเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ
จํานวนมาก และตองใชระยะเวลาในการจัดทํารายงานการสอบสวนใหม ทําใหไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาดังกลาวได ดังนั้น เพ่ือใหการสอบสวนทางวินัยดําเนินไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ไดเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุญาต และนายกสภามหาวิทยาลัยไดอนุญาตใหขยายระยะเวลาการ
สอบสวนทางวินัย ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีครบกําหนดขอขยายระยะเวลาครั้งกอน จนถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

               ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมทราบ 
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 ๘.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ วันจันทรท่ี ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ ในวันจันทรท่ี ๒๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมกําพล  อดุลวิทย ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน   

   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมทราบ 
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วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ   
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วาระลบั 
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ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓   

วันจันทรท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา   
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

…………………………………….   
 

วาระลับ  
   
วาระท่ี ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ 
  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระลับ)    
 
วาระท่ี ๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๒.๑ การพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ลับ) 
  ๒.๒ การขออนุมัติใหความเห็นชอบผลการพิจารณาการทบทวนการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  
   (ครั้งท่ี ๒) (ลับ)     
 
วาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  ๓.๑ รายงานผลการดําเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ราย (ลับ)  
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วาระท่ี ๑   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ 
  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระลับ) 

   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี  
๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระลับ จํานวน ๘ หนา โดยรายละเอียดนําเสนอเปนเรื่องลับในท่ีประชุม  

  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี  
๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระลับ)  
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วาระท่ี ๒ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา       

  ๒.๑ การพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ลับ) 

   ดวยในป พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดพิจารณาเห็นสมควรใหปริญญากิตติมศักดิ์แก
ผูทรงคุณวุฒิท่ีดีเดนในวงการวิชาการหรือวิชาชีพ มีความรูความสามารถกอใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมไดอยาง
กวางขวาง หรือผูท่ีทําคุณประโยชนอยางเดนชัดและเปนตัวอยางท่ีดีตอสังคม จึงไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนดไวในขอ ๘ แหงขอบังคับดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการกลั่นกรองผูท่ีสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปการศึกษา ๒๕๖๒) ในการประชุมเม่ือวันจันทรท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไดพิจารณาแลว มีมติใหเสนอรายชื่อผู ท่ีสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ปการศึกษา ๒๕๖๒) รวม ๙ ราย การนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคล รวม ๙ ราย ประกอบดวย ชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๘ ราย และชั้น
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๑ ราย ดังนี้ 

                  ชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

                  ๑. สัตวแพทยหญิง เกศินี  ไกรครุฑรี เพ่ือพิจารณาใหไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(เทคโนโลยีสุขภาพสัตว) คณะเทคนิคการสัตวแพทย 

                  ๒. นายณรงคศักดิ์  โอสถธนากร เพ่ือพิจารณาใหไดรับปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
คณะสังคมศาสตร 

                  ๓. นายดิสทัต  โหตระกิตย เพ่ือพิจารณาใหไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิติศาสตร) 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

                  ๔. นายมนัส  เจียรวนนท เพ่ือพิจารณาใหไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร) คณะเกษตร กําแพงแสน   

                  ๕. นายสุวิทย  เมษินทรีย เพ่ือพิจารณาใหไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร
ชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา 

                   ๖. รองศาสตราจารยเอ้ือมพร  วีสมหมาย เพ่ือพิจารณาใหไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(พืชสวน) คณะเกษตร  

   ๗. Dr. Eric  GOHET เพ่ือพิจารณาใหไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤกษศาสตร) 
คณะวิทยาศาสตร 

  ๘. Professor Dr. Mamoru  KANZAKI เพ่ือพิจารณาใหไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
(วนศาสตร) คณะวนศาสตร 

                 ชั้นปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

                  ๑. นางสาววาสนา  กุญชรรัตน เสนอเพ่ือพิจารณาใหไดรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิจัยและพัฒนาการเกษตร) คณะเกษตร กําแพงแสน 

                   โดยรายละเอียดประวัติและผลงานจะนําเสนอเปนเรื่องลับในท่ีประชุม 
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                   ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ลับ) 
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  ๒.๒ การขออนุมัติใหความเห็นชอบผลการพิจารณาการทบทวนการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  
(ครั้งท่ี ๒) จํานวน ๑ ราย (ลับ) 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๔ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีมติเห็นชอบผลการขอทบทวนการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยวิธี
ปกติ วิธีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ของ รองศาสตราจารยรัตติกรณ จงวิศาล และมอบคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) ดําเนินการตอไป นั้น   

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันอังคารท่ี 
๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว มีมติเห็นวาคุณภาพของผลงานประเภทงานวิจัยในการขอทบทวนผลงานทาง
วิชาการ (ครั้งท่ี ๒) มีคุณภาพ อยูในระดับดี โดยเสียงขางมาก และตําราผานการประเมินแลวอยูในระดับดีมาก ซ่ึงมี
ปริมาณและคุณภาพไมเปนไปตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็นวายังไมสมควรแตงตั้งให รองศาสตราจารยรัตติกรณ  
จงวิศาล ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยวิธีปกติ วิธีท่ี ๑ คณะสังคมศาสตร และคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแลว 
มีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความเห็นชอบผลการพิจารณาการขอทบทวนตําแหนง
ศาสตราจารย ครั้งท่ี ๒ ของ รองศาสตราจารยรัตติกรณ  จงวิศาล   

              โดยรายละเอียดนําเสนอเปนเรื่องลับในท่ีประชุม 

              ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติใหความเห็นชอบผลการขอทบทวนการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงศาสตราจารย ครั้งท่ี ๒ จํานวน ๑ ราย (ลับ)  
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วาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

  ๓.๑ รายงานผลการดําเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ราย 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอรายงานผลการดําเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน  
๒ ราย เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้  

   ๑. ลงโทษลดคาจางรอยละสี่ของคาจางท่ีไดรับ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ไดกระทําผิดวินัยใน ๒ กรณี คือ 

     - เปลี่ยนเกณฑการพิจารณาผลการเรียน โดยไมแจงใหนิสิตทราบลวงหนา โดยมีเจตนาท่ีจะไมให
เปนไปตาม มคอ.๓ ซ่ึงการกระทําดังกลาวอาจไมเปนธรรมกับนิสิต จํานวน ๖๓ คน ท่ีลงทะเบียนเรียนกับผูถูกกลาวหา  
ท้ังท่ีผูถูกกลาวสามารถบันทึกผลการเรียน I ใหแกนิสิต จํานวน ๒๐ คน กอนได และเม่ือรับขอสอบผูถูกกลาวสามารถ 
แกไขผลการเรียนของนิสิตท้ัง ๒๐ คน ในภายหลังได แตกลับไมดําเนินการเชนนั้น โดยมีเจตนากระทําการกอใหเกิด 
ความไดเปรียบเสียเปรียบและไมเปนธรรมกับนิสิต อีกท้ังการเปลี่ยนเกณฑเชนนี้โดยไมแจงหรือรายงานใหคณะตนสังกัด
ทราบตามลําดับชั้นของสายการบังคับบัญชา ยอมสงผลตอการประเมินคุณภาพหลักสูตรได 

    - ทําขอสอบหาย อันเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลอและไมระมัดระวังในการเก็บรักษาขอสอบ
ตามระเบียบปฏิบัติท่ีอาจารยพึงกระทําแลว ยังเห็นพฤติกรรมท่ีมีเจตนาท่ีจะดําเนินการติดตาม เพิกเฉยไมประสานงาน 
หรือหาแนวทางใดเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอสอบดังกลาว กลับใชวิธีในการจัดทําขอสอบข้ึนมาใหมและทําการจัดสอบโดยพลการ 
อันกอใหเกิดความสับสน ยุงเหยิงตอหนวยงานและผูเก่ียวของ จนทางคณะตนสังกัดตองดําเนินการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงเพ่ือไดมาซ่ึงขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาว  

   ๒. ลงโทษตัดคาจางรอยละ ๔ เปนเวลา ๓ เดือน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงรองศาสตราจารย 
สังกัดภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกสทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ไดกระทําผิดวินัยกรณีตองคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ในความผิดฐานบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน โดยใชกําลังประทุษราย ฐานทําใหเสียทรัพย 
และฐานทํารายรางกายผูอ่ืน กรรมหนึ่ง และฐานทําใหเสียทรัพย อีกกรรมหนึ่ง โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด 
๒ ป  

              โดยรายละเอียดนําเสนอเปนเรื่องลับในท่ีประชุม 

              ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมทราบ    
 


