
ระเบยีบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔  

วันจันทรท์ี่ ๓๐สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  
โดยใช้ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผา่นระบบ ZOOM 

…………………………………….  
 

วาระปกติ       
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ          

 ๑.๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ       
   -   
   

   ๑.๒ เรื่องทีเ่ลขานกุารแจ้งให้ทราบ         
   ๑.๒.๑ รายงานผลการดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) 
  ๑.๒.๒ อ่ืน ๆ 
 

วาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙   
  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระปกติ)      
   

วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหน้าการดําเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๖ ส่วนงาน     
  ๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน 
  (๑) คณบดีคณะสังคมศาสตร ์
   (๒) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
   (๓) ผู้อํานวยการสํานักหอสมดุ   
 

วาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง     
  ๔.๑ การขออนุมัติปรับโครงสร้างคณะเกษตร กําแพงแสน   
 ๔.๒ การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินสะสม 
   ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 
 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอเชงินโยบาย       
  - 
 

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา           

 การบริหารงาน    
 ๖.๑ งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕   



  ๖.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย  
   เกษตรศาสตร์ (รอบ ๖ เดือน)  
  ๖.๓ การขออนุมัติการดําเนินการตามเกณฑ์ระบบการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (KUQS) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ๖.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ 
  ๖.๕ การขออนุมัติเปลี่ยนช่ือ “ภาควิชาการจัดการการผลิต” เป็น “ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและ 
   ปฏิบัติการ” คณะบริหารธุรกิจ 

 ข้อบังคบั ประกาศ ระเบียบ    
 ๖.๖ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
   แต่งต้ัง และถอดถอนหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. .... 
  ๖.๗ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ัง 
   และถอดถอนผูดํ้ารงตําแหน่งทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๖.๘ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูง 
   แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๖.๙ การขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อ 
   เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ฉบับที ่๒)  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 การแต่งต้ัง  
 ๖.๑๐ การขออนุมัติแต่งต้ังคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  
  ๖.๑๑ การขออนุมัติแต่งต้ังคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
  ๖.๑๒ การขออนุมัติแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษา 
  ๖.๑๓ การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน  
   จํานวน ๓ ส่วนงาน  
   (๑) คณบดีคณะเกษตร 
   (๒) คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
   (๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

  เรื่องทีค่ณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๐ เรื่อง    

    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๖ เรื่อง           
  ๖๑๔ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพ้ืนฐาน  
   ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
 ๖.๑๕ การขออนุมัติโครงการภาคพิเศษ จํานวน ๒ โครงการ  
 ๖.๑๖ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๑๗ หลักสูตร 



    ๖.๑๗ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาํนวน ๓ หลักสูตร   
    ๖.๑๘ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไมก่ระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จาํนวน  
   ๒ หลักสูตร   
  ๖.๑๙ การขออนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสตูร    

  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๓ เรื่อง     

 ๖.๒๐  การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๕ รายวิชา 
  ๖.๒๑ การขออนุมัติใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๔ รายวิชา   
  ๖.๒๒ การขออนุมัติปิดรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา 

   เรื่องเก่ียวกับการบริหารงาน ๑ เรื่อง 

 ๖.๒๓ การพิจารณาแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแบบแยกเล่ม  

  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๒๔  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
   ครั้งที่ ๙ จํานวน ๔,๐๖๖ ราย  
 

วาระที่ ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ      
     - 

 

วาระที่ ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ      
 ๘.๑ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการเรียนนิสิตในรายวิชาพ้ืนฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลัง 
   สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ๘.๒ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนกรกฎาคม   
   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๘.๓ รับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จํานวน ๒ ราย 
  ๘.๔ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน  
   พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

วาระที่ ๙ เรื่องอ่ืน ๆ    
 
 
 
 
 
 



วาระลบั  
 
วาระที่ ๑ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙  
  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระลบั)     
 
วาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๒.๑ ผลการลงมติการพิจารณาข้อเท็จจริงหรือพิจารณาให้ความเป็นธรรมในเรื่องร้องเรียนของ 
    รองศาสตราจารย์ศศิวิมล  มีอําพล (ลับ)  
 
วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ลับ)  
  ๓.๒ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
   ทบทวนครั้งที่ ๒ และตําแหน่งศาสตราจารย์ ทบทวนครั้งที ่๒ จํานวน ๒ ราย (ลับ) 
  ๓.๓ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบการเสนอขอทบทวนการเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์  
   ทบทวนครั้งที่ ๒ จํานวน ๒ ราย (ลับ) 
 
วาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
   - 
 

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



รายละเอียดประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 

วันจันทรท์ี่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
โดยใช้ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผา่นระบบ ZOOM 

……………………………………. 
 

วาระปกติ 
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
  - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ        
  ๑.๒.๑ รายงานผลการดําเนินโครงการมหาวิทยาลยัสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑.๒.๒ อ่ืน ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙   
  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระปกติ)  

   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๓๔ หน้า  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  
๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      

 ๓.๑  ความคืบหน้าการดําเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๖ ส่วนงาน  

   ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าการสรรหาผู้บรหิารส่วนงาน จํานวน  
๖ ส่วนงาน ดังน้ี    
     

ลําดับ   
ที่ 

ส่วนงาน 
และประธานกรรมการสรรหา 

ความคบืหนา้การดําเนินการสรรหา 

๑ คณะมนุษยศาสตร์ 
(นายเอ็นนู  ซือ่สุวรรณ) 

- คณะกรรมการสรรหาฯ สรปุผลการสรรหา เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ 
   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
   เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔  
  วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๖.๑๐

๒ สํานักบริหารการศึกษา 
(รองศาสตราจารย์สมพร  อิศวิลานนท์) 

- คณะกรรมกรรมการสรรหาฯ สรุปผลการสรรหา เมื่อวันจันทร์ที่
  ๒๓ สิงหาคม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  แต่งต้ัง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๓๐  
 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๖.๑๒ 

๓ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
(ศาสตราจารย์เจริญศักด์ิ 
โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ์)  

- คณะกรรมกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 
  เมื่อวันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือกําหนดแผนการ 
  สรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีกําหนดการ 
  สรรหา ดังน้ี 
  ๑) ประกาศรบัสมัคร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๕ - วันพุธที ่๑๘  
      สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๒) จัดแสดงวิสัยทัศน์ วันพุธที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๓) สรุปผลการสรรหา วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.   
      ๒๕๖๔ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 
      ในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน 
     พ.ศ. ๒๕๖๔  

๔ คณะเศรษฐศาสตร์
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักด์ิ 
ศรีนิเวศน์) 
 

- คณะกรรมกรรมการสรรหาฯ สรุปผลการสรรหา เมื่อวันจันทร์ที่ 
  ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ 
  พิจารณาแต่งต้ัง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๓๐  
  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๖.๑๑ 

๕ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
(รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอําไพ) 

- คณะกรรมกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 
  เมื่อวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือกําหนดแผนการ 
  สรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีกําหนดการ 
 สรรหา ดังน้ี 

 



ลําดับ   
ที่ 

ส่วนงาน 
และประธานกรรมการสรรหา 

ความคบืหนา้การดําเนินการสรรหา 

  ๑) ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม  - วันศุกร์
    ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๒) จัดแสดงวิสัยทัศน์ วันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๓) สรุปผลการสรรหา วันพุธที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
      และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 
      ในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน 
     พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖ 
 
 

คณะเกษตร กําแพงแสน 
(ศาสตราจารย์ดิเรก  ปัทมสิรวัิฒน์)  
 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 
    ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑  
    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือ 
    คณบดี หรอืผู้อํานวยการ โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็น 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการ 
    สรรหา ดังน้ี  
    (๑) รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
    (๒) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
๒. กรรมการสรรหาซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีอยู่ในแวดวง 
    การศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะ 
    จํานวนสองคน ดังน้ี 
    (๑) นายธีรยุทธ  ตู้จินดา   
    (๒) นายสมศักด์ิ  สมานวงศ์  
๓. กรรมการสรรหาซึ่งเป็นผูแ้ทนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและ 
    สายสนับสนุนที่สังกัดคณะ ได้แก่ นางสาวเกวลิน  ศรจีันทร ์

 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม 

   ๑. รับทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๖ ส่วนงาน   

   ๒. ขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะเกษตร กําแพงแสน 
 

 

 



 ๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน 
๓ ส่วนงาน ประกอบด้วย  (๑) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (๒) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ (๓) ผู้อํานวยการ
สํานักหอสมุด น้ัน  

   การน้ี ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน 
ขอนําเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ ดังน้ี   
  (๑) คณบดีคณะสังคมศาสตร ์ 
   (๒) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
   (๓) ผู้อํานวยการสํานักหอสมดุ  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานการติดตามและประเมิน 
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง    

  ๔.๑ การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะเกษตร กําแพงแสน 

   ตามที่ได้มีการประชุมหารือเรื่องการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะเกษตร กําแพงแสน ตามมติ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะเกษตร กําแพงแสน สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานกฎหมาย และกองแผนงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้
พิจารณาเอกสารคําช้ีแจงของคณะเกษตร กําแพงแสน ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ไว้แล้ว 
น้ัน 

   จากการประชุมหารือเพ่ือพิจารณาเอกสารคําช้ีแจงของคณะเกษตร กําแพงแสน พบว่าคําช้ีแจงสามารถ
ตอบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ไว้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ การน้ี มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะเกษตร กําแพงแสน ดังน้ี 

   ๑. เสนอขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะเกษตร กําแพงแสน โดยควบรวม และเปลี่ยนช่ือ
ภาควิชา เป็นดังน้ี 

     ๑.๑ ควบรวมภาควิชาโรคพืชและภาควิชากีฏวิทยา เป็น “ภาควิชาโรคพืชและกีฏวิทยา” และมีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชา  

     ๑.๒ ควบรวมภาควิชาพืชไร่นาและภาควิชาพืชสวน เป็น “ภาควิชาพืชศาสตร์” และมีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา มีหน่วยงานภายใน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 

     ๑.๓ เปลี่ยนช่ือ “ภาควิชาเกษตรกลวิธาน” เป็น “ภาควิชาเครื่องจักรกลและระบบการผลิตเกษตร” 
และมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 

     ๑.๔ เปลี่ยนช่ือภาควิชาปฐพีวิทยา เป็น “ภาควิชาปฐพีวิทยาและสิ่งแวดล้อมเกษตร” และมีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชา 

     ๑.๕ เปลี่ยนช่ือภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร เป็น “ภาควิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร”  
และมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 

     ๑.๖ เปลี่ยนช่ือภาควิชาสัตวบาล เป็น “ภาควิชาสัตวศาสตร์” มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และมี
หน่วยงานภายใน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ  

   ๒.  เสนอขออนุมัติจัดต้ังภาควิชาชีวภัณฑ์เกษตรและอาหาร มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  

   ๓. เสนอขออนุมัติเปลี่ยนช่ือศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เป็น ศูนย์ประสานงานวิจัยและบริการวิชาการ
มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และมีหน่วยงานภายใน ได้แก่ ๑) สถานีวิจัยกาญจนบุรี และ ๒) สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 

   ๔. เสนอขออนุมัติเปลี่ยนช่ือศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เป็น “ศูนย์ปฏิบัติการเคร่ืองมือ
และวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์” และยกฐานะให้เทียบเท่าภาควิชา ไม่แบ่งหน่วยงานภายใน 



   ๕. เสนอขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กําแพงแสน   
เป็นดังน้ี  

    ๑) งานอํานวยการและทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ๒ หน่วย ได้แก่ ๑) หน่วยอํานวยการ และ ๒) 
หน่วยทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร  

    ๔) งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย หน่วยบริการการศึกษา 

    ๓) งานการเงินและบัญชี ประกอบด้วย หน่วยการเงินและบัญชี  

    ๔) งานพัสดุและยานพาหนะ ประกอบด้วย ๒ หน่วย ได้แก่ ๑) หน่วยพัสดุ และ ๒) หน่วยยานพาหนะ 
อาคารและสถานที่ 

    ๕) งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย ๒ หน่วย ได้แก่ ๑) หน่วยยุทธศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๒) หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ    

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะเกษตร กําแพงแสน
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 ๔.๒ การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินสะสมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีมติรับทราบการขออนุมัติให้ความเห็นชอบใช้เงินสะสมเพ่ือปิดบัญชีเงินยืมสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด และฝ่ายบริหารขอนําเรื่องไปดําเนินการจัดทําร่างระเบียบว่าด้วยการใช้เงินสะสมของ
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ประเด็นการขอรับการสนับสนุนทาง
การเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด เพ่ือให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยกู้เงินเพ่ือการก่อสร้าง
อาคาร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสมัยน้ันได้พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องตามกฎหมายบนพ้ืนฐานเพ่ือผลประโยชน์สูงสุด
ทางการศึกษาของนิสิตเป็นสําคัญ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และส่วนงานที่กู้เงินเพ่ือการก่อสร้างอาคารได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างทุกประการ น้ัน 

   คณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาต่อไป 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๖   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

  การบริหารงาน  
 ๖.๑ งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปบีัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕   

   มหาวิทยาลัยได้จัดทํางบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณางบประมาณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี พ .ศ .  ๒๕๖๕  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
คณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ดังน้ี 

   งบประมาณแผ่นดิน จัดทําและจัดสรรตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งสํานักงบประมาณได้แจ้งงบประมาณ
ได้รับจัดสรรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กรอบวงเงิน ๕,๐๙๔,๙๙๒,๙๐๐ บาท (ห้าพันเก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งน้ี ไม่นับรวมงบประมาณด้านการวิจัยที่เสนอของบประมาณผ่านกองทุนอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.)  

   งบประมาณเงินรายได้ เป็นกรอบวงเงินที่ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

   มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติงบประมาณตลอดทั้งปีบัญชี ดังน้ี 

   (๑) งบประมาณรายรับ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน 
๑๐,๐๖๓,๓๘๕,๓๖๖ บาท (หน่ึงหมื่นหกสบิสามล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 

   (๒) งบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน 
๙,๘๖๔,๔๓๙,๘๔๒ บาท (เก้าพันแปดร้อยหกสิบสี่ล้านสีแ่สนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๖ เดือน) 

  กองแผนงานขอรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๖ เดือน) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม โดยกําหนด
ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานไว้ทั้งสิ้น ๓๖ ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ต้ังแต่ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป จํานวน ๒๑ ตัวช้ีวัด (ร้อยละ ๕๘.๓ ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวช้ีวัดการพัฒนาในภาพรวม) และหาก
พิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า 

   ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ ย่ังยืน ประกอบด้วย  
๔ กลยุทธ์ ๘ โครงการ/กิจกรรม และ ๑๑ ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ต้ังแต่
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จํานวน ๘ ตัวช้ีวัด (ร้อยละ ๗๒.๗ ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวช้ีวัด) 

   ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ 
๕ โครงการ/กิจกรรม และ ๘ ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐  
ขึ้นไป จํานวน ๖ ตัวช้ีวัด (ร้อยละ ๕๖.๘๗ ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวช้ีวัด) 

   ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ ประกอบด้วย 
๕ กลยุทธ์ ๕โครงการ/กิจกรรม และ ๖ ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ต้ังแต่ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จํานวน ๔ ตัวช้ีวัด (ร้อยละ ๗๗.๗ ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวช้ีวัด) 

   ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์  
๕ โครงการ/กิจกรรม และ ๕ ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐  
ขึ้นไป จํานวน  ๒ ตัวช้ีวัด (ร้อยละ ๔๐.๐ ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวช้ีวัด) 

   ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารและจัดหาทรัพยากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ๕ โครงการ/กิจกรรม และ ๖ ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จํานวน ๒ ตัวช้ีวัด (ร้อยละ ๓๓.๓ ของการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวช้ีวัด) 

   โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

   ๑. ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ ได้แก่ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงาน
นวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหา และนํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน นิสิตเก่าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เป็นต้น ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ส่วนงาน/
หน่วยงาน พิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าเป้าหมาย และเร่งดําเนินการเพ่ือให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนดในรอบ ๑๒ เดือน 

   ๒. ตัวช้ีวัดที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ได้แก่ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในด้านต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ์การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ ดัชนีความสุขของบุคลากรและนิสิต ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย กองทุนเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม และผลการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้



ทรัพยากรท่ีดิน พ้ืนที่ใช้สอย สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน ทั้งน้ี กองแผนงานจะเร่งดําเนินการติดตาม และนําผลการ
ปฏิบัติงานจากส่วนงานและหน่วยงาน มารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ ๑๒ เดือน ต่อไป 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ ประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๖ เดือน)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖.๓ การขออนุมัติการดําเนินการตามเกณฑ์ระบบการพัฒนาคุณภาพ เพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(KUQS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   เพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สอดคล้อง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย และนําผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณากําหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแจ้งให้สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบ   
ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๓  
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต  
โดยดําเนินการประเมินเป็นประจําทุกปี และดําเนินการประเมินเต็มรูปแบบทุก ๓ ปี การน้ี สํานักพัฒนาคุณภาพและ 
บริหารความเสี่ยง จึงเสนอขออนุมัติการดําเนินการตามเกณฑ์ระบบการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ  
(KUQS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ี  

   ๑. รอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ ตามกรอบแนวทางการดําเนินการรูปแบบเดียวกันทุกวิทยาเขต ประกอบด้วย  

    - ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

    - ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ความภาคภูมิใจ วิเคราะห์
ตนเองตามพันธกิจ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร) 

    - ส่วนที่ ๓ ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ            
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๓ ตัวบ่งช้ี และ ๔๓ ตัวบ่งช้ี)  

    - ส่วนที่ ๔ ระบบคุณภาพ KUQS และผลการดําเนินงาน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตาม 
เกณฑ์ KUQS (ผลการดําเนินงานตามโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศกลุ่มท้าทาย ผลการดําเนินงานตามโครงการ
ก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศกลุ่มต่อเน่ือง)  

    - ส่วนที่ ๕ ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๖๑ ตัวบ่งช้ี  

    - ภาคผนวก (Common Data คณะกรรมการ คณะทํางาน)  

     โดยระดับมหาวิทยาลัย เสนอให้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน และระดับวิทยาเขต ให้เสนอ 
แต่งต้ังรองอธิการบดีแต่ละวิทยาเขตเป็นคณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานและ 
ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในระบบ  
CHE QA Online ต่อไป     

   ๒. รอบปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ตามเกณฑ์ KUQS ทั้ง ๗ หมวด เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เต็มรูปแบบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์พิจารณา เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในระบบ CHE QA Online ต่อไป 



  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติการดําเนินการตามเกณฑ์ระบบการพัฒนาคุณภาพ  
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (KUQS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ 

            ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นผู้บริหาร
ส่วนงาน จํานวน ๒ ส่วนงาน ดังน้ี 

             ๑. คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งต้ัง 
รองศาสตราจารย์ปภพ  สินชยกุล ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน ต้ังแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

             ๒. คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งต้ัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ดําเนตร ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

              เน่ืองจากผู้บริหารส่วนงานทั้ง ๒ ราย จะเกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ การน้ี มหาวิทยาลัย
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างผู้บริหารทั้ง ๒ ราย ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
ผู้บริหารที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๗๕,๐๐๐ บาท 

              ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
ผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กําหนดบัญชีค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ ให้ได้รับค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้ส่วนกลาง โดยรวมถึงเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารและเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ
สําหรับขั้นตอนการดําเนินการให้มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยกําหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายๆ ไป โดยคํานึงถึง
อัตราเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ 

              ทั้งน้ี สภามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติในหลักการการกําหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอก
หรือที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ เฉพาะรายที่นําเสนอในอัตราเดียว คือ ๗๕,๐๐๐ บาท 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
ผู้บริหารที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๗๕,๐๐๐ บาท รวมจํานวน ๒ ราย ดังน้ี   

               ๑. รองศาสตราจารย์ปภพ  สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 

              ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย  ดําเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

 

 



  ๖.๕ การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “ภาควิชาการจัดการการผลิต” เป็น “ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและ
ปฏิบัติการ” คณะบริหารธุรกิจ    

   คณะบริหารธุรกิจเสนอขออนุมัติเปลี่ยนช่ือ “ภาควิชาการจัดการการผลิต” เป็น “ภาควิชาการจัดการ
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ” (Department of Technology and Operations Management) มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ เพ่ือความชัดเจนในด้านอัตลักษณ์ขององค์กรและสามารถสื่อสาร 
ให้บุคคลภายนอกเข้าใจภารกิจ ความชํานาญ ความเช่ียวชาญ และรูปแบบการบริการของภาควิชา รวมทั้งเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนช่ือหลักสูตรเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการ
และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนช่ือ “ภาควิชาการจัดการการผลิต” เป็น  
“ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ” (Department of Technology and Operations Management) 
มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ข้อบังคบั ประกาศ ระเบียบ    
  ๖.๖ การขออนุมัติร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการแต่งต้ัง และถอดถอนหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. .... 

    เพ่ือให้การแต่งต้ังและถอดถอนหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ัง และถอดถอนหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณา
แล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 
การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ัง และถอดถอนหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖.๘ การขออนุมัติร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ว่าด้วยคุณสมบติั หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ัง 
และถอดถอนผู้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔  

   เพ่ือให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสามารถเลือกการย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นไปตามข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังและ 
ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดว่า “การเทียบเกณฑ์             
คุณภาพของผลงานทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ัง             
และถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีการนําผลการประเมิน            
คุณภาพผลงานทางวิชาการที่ผ่านการประเมินแล้ว มาใช้ในการยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตาม ประกาศ ก.พ.อ.             
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓” ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังและ 
ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๘ การขออนุมัติร่างข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบรหิารสถาบันวิทยาการขัน้สงู 
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      สถาบันวิทยาการขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับระเบียบว่าด้วยการบริหาร
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้การบริหารสถาบันมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ดําเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า
ด้วยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณา
แล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 
การบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๙ การขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ต่อเวลาราชการของขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     เพ่ือให้การพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาของของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการยกร่างประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ก.บ.ม.) ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและ 
ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การแต่งต้ัง 

 ๖.๑๐ การขออนุมัติแต่งต้ังคณบดีคณะมนุษยศาสตร ์

  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติแต่งต้ัง 
รองศาสตราจารย์กิติมา  อินทรัมพรรย์ พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ ๑๐๔๘ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษย-
ศาสตร์ ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ๔ ปี น้ัน     

   เน่ืองจาก รองศาสตราจารย์กิติมา  อินทรัมพรรย์ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 

                  ๑.  นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ                               ประธานกรรมการ                     
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ                    

                 ๒. รองศาสตราจารย์บัญชา  ขวัญยืน                             กรรมการ                    
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา 

                 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ  มั่งคั่ง                                           กรรมการ 
                      รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผูแ้ทน ก.บ.ม.    

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

                  ๕. ศาสตราจารย์ปริศวร์  ย้ินเสน                                        กรรมการ   
                      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการที่อยู่ในแวดวงการศึกษา 
      หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะมนุษยศาสตร ์

                  ๖.  นางพัชรี  อาระยะกุล                                     กรรมการ             
          ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการที่อยู่ในแวดวงการศึกษา 
                      หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะมนุษยศาสตร ์

                  ๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  อนันตผล                                           กรรมการ 
                      ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในคณะมนุษยศาสตร์  

                  ๘.  ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย                                            เลขานุการ      

   บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการสรรหา พร้อมเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะมนุษย-ศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงรบ  รื่นบรรเทิง ต่ออธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง 



โดยมีประวัติและผลงานดังรายละเอียดปรากฏในเอกสาร ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหารายงานสรุปว่าในการสรรหาไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

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

                  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงรบ  รื่นบรรเทิง พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ ๐๐๑๐ สังกัดภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี ต้ังแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๑๑ การขออนุมัติแต่งต้ังคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์

  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติแต่งต้ัง 
รองศาสตราจารย์วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขท่ี พ.๐๓๒๑ สังกัดภาควิชาสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวาระ
การดํารงตําแหน่ง ๔ ปี น้ัน     

   เน่ืองจาก รองศาสตราจารย์วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้การบริหารงานของคณะเศรษฐศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย 

                  ๑.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักด์ิ  ศรีนิเวศน์                                ประธานกรรมการ                     
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                    

                 ๒. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท สุมิตร  สุวรรณ                            กรรมการ                    
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา 

                 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช                                        กรรมการ 
                      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติและพัฒนาอย่างย่ังยืน ผู้แทน ก.บ.ม.    

                  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบศักด์ิ  วันธงไชย                                        กรรมการ                      
   คณบดีคณะวนศาสตร์ ผูแ้ทน ก.บ.ม.                    

                  ๕.  นายวรวัฒน์  พิทยศิร ิ                                    กรรมการ   
                      ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกด้านวิชาการที่อยู่ในแวดวงการศึกษา 
      หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะเศรษฐศาสตร์ 

                  ๖. รองศาสตราจารย์สิทธิเดช  พงศ์กิจวรสิน                          กรรมการ             
          ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการที่อยู่ในแวดวงการศึกษา 
                      หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะเศรษฐศาสตร์  

                  ๗.  นายวิรัตน์  สุมน                                           กรรมการ 
                      ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในคณะเกษตร  

                  ๘.  ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย                                            เลขานุการ      

  บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการสรรหา พร้อมเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ลิ้มสมบุญชัย  ต่ออธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา



แต่งต้ัง โดยมีประวัติและผลงานดังรายละเอียดปรากฏในเอกสาร ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหารายงานสรุปว่าในการสรรหา 
ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

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

                  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ลิ้มสมบุญชัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ ๐๖๑๖ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ดํารง
ตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี ต้ังแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๑๒ การขออนุมัติแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษา 

  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติ 
แต่งต้ัง นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ ๑๒๘๑ สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ต้ังแต่วันที่ ๒๖ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  
๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือ “สํานักทะเบียนและประมวล” เป็น 
“สํานักบริหารการศึกษา”(Office of Education Administration) และปรับโครงสร้างองค์กร ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนช่ือ “สํานักทะเบียนและประมวล” เป็น “สํานักบริหารการศึกษา” (Office of 
Education Administration) และปรับโครงสร้างองค์กร ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ัน     

   เน่ืองจาก นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย์ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษา
ในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้การบริหารงานของสํานักบริหารการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษา ประกอบด้วย 

                  ๑.  รองศาสตราจารย์สมพร  อิศวิลานนท์                               ประธานกรรมการ                     
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ                    

                 ๒. นางพงศ์พงา  เนตรหาญ                              กรรมการ                     
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน   

                 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์  คงศิลา                                           กรรมการ 
                      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
   และพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ ผู้แทน ก.บ.ม.    

                  ๔. รองศาสตราจารย์ศรีจิตรา  เจรญิลาภนพรัตน์                                 กรรมการ                      
   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้แทน ก.บ.ม.                    

                  ๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ชนิตา  รักษ์พลเมอืง                                    กรรมการ   
                      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการที่อยู่ในแวดวงการศึกษา 
      หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสํานัก 

                  ๖.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ บุญเรียง  ขจรศลิป์                                   กรรมการ             
          ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิชาการที่อยู่ในแวดวงการศึกษา 
                      หรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสํานักบริหารการศึกษา 

                  ๗. นางสาวยลรวิรร  วิบูรณวงศ์                                            กรรมการ 
                      ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในสํานัก   

                  ๘.  ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย                                            เลขานุการ      



  บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังถอดถอนผู้อํานวยการและรอง
ผู้อํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการสรรหาพร้อมเสนอช่ือผู้ที่
เหมาะสมดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษา คือ นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย์ ต่ออธิการบดี เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง โดยมีประวัติและผลงานดังรายละเอียดปรากฏในเอกสาร ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหารายงาน
สรุปว่าในการสรรหาไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

  อน่ึง ตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดว่า 
“ในสถาบัน สํานัก หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก ให้มีผู้อํานวยการ
คนหน่ึงซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน สํานัก หรือส่วนงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก แล้วแต่กรณี และจะให้มีรองผู้อํานวยการตามจํานวน
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทําหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีผู้อํานวยการมอบหมายก็ได้”    

                  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ัง นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ ๑๒๘๑ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็น
ผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษา ต้ังแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๑๓ การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน 
จํานวน ๓ ส่วนงาน  

    เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงานและการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน การน้ี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน ดังน้ี 

  ๑.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตร ประกอบด้วย  

  ๑) ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว  ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
   ๒)  นายพิพัฒน์  วีระถาวร  กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   ๓) รองศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร  กรรมการ 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์    
   ๔) นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล   เลขานุการ 
    รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

  ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย  

    ๑) รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอําไพ   ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

   ๒) ศาสตราจารย์เกียรติ คุณจริยา  จันทร์ไพแสง    กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   ๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์  อินทรวงศ์  กรรมการ 
    รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    
   ๔) นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล   เลขานุการ 
   รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

  ๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
ประกอบด้วย  

    ๑) รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ ชุมพล  เป่ียมสมบูรณ์  ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
   ๒) ศาสตราจารย์สมชาติ  โสภณรณฤทธ์ิ   กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 



   ๓)  รองศาสตราจารย์สมหวัง  ขันตยานุวงศ์  กรรมการ 
    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี     
   ๔) นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล   เลขานุการ 
   รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๓ ส่วนงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๖ เรื่อง          

 ๖.๑๔ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพืน้ฐาน 
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

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

              คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน บรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพ้ืนฐาน 
( Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering -Infrastructure) ไ ว้ ใ นแผน พัฒนากา รศึ กษา ระ ดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  - ๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ที่สามารถส่งเสริม พัฒนางานวิจัย ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ที่เหมาะสมกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา-
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งให้นิสิตมีคุณภาพ มีความอดทน สู้งาน มีความรอบรู้ทางวิชาการ เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศทางวิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพ้ืนฐาน ให้อุตสาหกรรมของ
ประเทศพร้อมที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมีแผนการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเปิดรับนิสิตจํานวน ปีละ 
๖๐ คน 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพ้ืนฐาน ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖.๑๕ การขออนุมัติโครงการภาคพิเศษระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ โครงการ  

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

   คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน 
เปิดสอนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ โครงการ ดังน้ี 

   ๑. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกําหนดรับนิสิตเข้าศึกษา
ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๓๐ คน/ปี โดยใช้สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบบริหารทางการเงินเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตต่างชาติ และนิสิตไทยหลักสูตรนานาชาติ ของศูนย์
การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่า 
เบ้ียประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย 
หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาอนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว  

   ๒. อนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมีกําหนดรับนิสิตเข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๖๐ คน/ปี 
โดยใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบ
บริหารทางการเงินเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน เปิดสอนโครงการพิเศษ จํานวน  
๒ โครงการ  



 ๖.๑๖ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๑๗ หลักสตูร 

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

             คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ ๘ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๑๗ หลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๙ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๗ และภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑ หลักสูตร ดังน้ี  
 

ส่วนงาน    
จํานวนหลักสตูรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๑) คณะวนศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒) คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓) คณะเศรษฐศาสตร์ ๑) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    สัตว์และชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
    และชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    ทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 



ส่วนงาน    
จํานวนหลักสตูรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๕) คณะเกษตร กําแพงแสน ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา   
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา 
    การเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร  
    (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖) คณะวิศวกรรมศาสตร์   
    กําแพงแสน 

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
    คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗) โครงการสหวิทยาการระดับ  
    บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
    เกษตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน
    เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

               ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๘ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
จํานวน ๑๗ หลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๙ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๗ และภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑ หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 
 



  ๖.๑๗ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร 

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

             คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ ๓ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ดังน้ี 
 

ส่วนงาน     
จํานวนหลักสตูรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  

๑) คณะสังคมศาสตร์   ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์   
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒) คณะเกษตร กําแพงแสน   ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน   
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

๓) คณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ๑) หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

      

          โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

              ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๓ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร โดยให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๖.๑๘ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยทีไ่ม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน  
๒ หลักสูตร 

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ ๒ ส่วนงาน ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี  

  ๑. อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแก้ไขการพิมพ์ผิด และเร่ิมใช้กับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

      ๑.๑ วิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี วิชาเฉพาะบังคับเคมี เพ่ิมรายวิชา ๐๑๔๑๗๑๑๒ แคลคูลัส II 
ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ของรายวิชา ๐๑๔๐๓๒๔๔ เคมีเชิงฟิสิกส์หลักมูล ในแบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ 
หน้า ๘ ตารางเปรียบเทียบ หน้า ๒๑ และใน มคอ.๒ หน้า ๖๕ 

      ๑.๒ วิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา วิชาเฉพาะบังคับชีววิทยา เปลี่ยนรายวิชา ๐๑๔๐๒๓๑๑ 
ชีวเคมี I และรายวิชา ๐๑๔๐๒๓๑๒ ปฏิบัติการชีวเคมี I เป็นรายวิชา ๐๑๔๐๒๓๐๑ ชีวเคมีทั่วไป ในแบบเสนอขอ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ หน้า ๘ ตารางเปรียบเทียบ หน้า ๒๒ และใน มคอ. ๒ หน้า ๖๗ เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา หน้า 
๑๓๕ เพ่ิมรายวิชาในตารางแผนที่ฯ หน้า ๒๒๘ 

      ๑.๓ วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา เพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือก จํานวน ๒ รายวิชา คือ รายวิชา 
๐๑๑๘๐๓๗๒ ความฉลาดรู้ทางอาหารในคหกรรมศาสตร์ และรายวิชา ๐๑๑๘๐๔๒๒ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทาง 
คหกรรมศาสตร์ ในแบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ หน้า ๘ ตารางเปรียบเทียบ หน้า ๑๙ และใน มคอ. ๒ หน้า ๖๑
เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา หน้า ๑๒๔ - ๑๒๕ เพ่ิมรายวิชาในตารางแผนที่ฯ หน้า ๒๒๖  

      ๑.๔ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา เพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือก จํานวน  ๑ รายวิชา คือ รายวิชา 
๐๑๑๐๑๑๘๒ เศรษฐศาสตร์มหภาค I ในแบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ หน้า ๗ ตารางเปรียบเทียบ หน้า ๑๗ 
และใน มคอ. ๒ หน้า ๕๕ เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา หน้า ๑๕๐ เพ่ิมรายวิชาในตารางแผนที่ ฯ หน้า ๒๓๐ 

  ๒.  อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแก้ไขการพิมพ์รายวิชาให้สอดคล้องกับต้นสังกัด และเร่ิมใช้กับนิสิตต้ังแต่ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   ๒.๑ แก้ไขช่ือวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษาให้ตรงกับต้นสังกัดรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๐๑๔๑๑๑๓๑ ธรณี



กายภาพ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต ใน มคอ.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๔๗, ๔๙ และ ๑๒๗   

     ๒.๒ วิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี วิชาเฉพาะบังคับเคมี เพ่ิมรายวิชา ๐๑๔๑๗๑๑๒ แคลคูลัส II  
เป็นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของรายวิชา ๐๑๔๐๓๒๔๔ เคมีฟิสิกส์หลักมูล ในแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรฯ หน้า ๔ 
ตารางเปรียบเทียบหน้า ๑๙ และใน มคอ. ๒ หน้า ๗๐ 

     ๒.๓ วิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา วิชาเฉพาะบังคับชีววิทยา เปลี่ยนรายวิชา ๐๑๔๐๒๓๑๑ 
ชีวเคมี I และรายวิชา ๐๑๔๐๒๓๑๒ ปฏิบัติการชีวเคมี I เป็นรายวิชา ๐๑๔๐๒๓๐๑ ชีวเคมีทั่วไป ในแบบเสนอขอ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ หน้า ๔ ตารางเปรียบเทียบหน้า ๑๙ และใน มคอ. ๒ หน้า ๗๒ เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาหน้า ๑๖๙ 
เพ่ิมรายวิชาในตารางแผนที่ฯ หน้า ๒๖๘ 

     ๒.๔ วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา เพ่ิมวิชาเฉพาะเลือก จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๐๑๑๐๑๑๘๒ 
เศรษฐศาสตร์มหภาค I ในแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรฯ หน้า ๕ ตารางเปรียบเทียบหน้า ๑๓ และใน มคอ. ๒ หน้า ๕๗ 
เพ่ิมคําอธิบายรายวิชา หน้า ๑๘๔ เพ่ิมรายวิชาในตารางแผนที่ ฯ หน้า ๒๗๑ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

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



  ๖.๑๙ การขออนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร 

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ ๒ ส่วนงาน ปิดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 

  ๑. อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เน่ืองจากคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรได้ดําเนินการมอบหมายและแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต และมีนิสิต
ตกค้าง จํานวน ๙ คน โดยขอคงรายวิชา จํานวน ๖ รายวิชา ดังน้ี  

   - รายวิชา ๐๑๓๕๕๖๙๑ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศ
   - รายวิชา ๐๑ ๓๕๕๖๖๔ การศึกษาและวิเคราะห์ภาษาในระหว่างของผู้เรียนรู้ภาษาที่สอง หรือ
ภาษาต่างประเทศ    
    - รายวิชา ๐๑๓๕๕๖๘๑ ภาษาอังกฤษและการสื่อสารเพ่ืองานอาชีพ    
    - รายวิชา ๐๑๓๕๕๖๙๗ สมัมนา 
   - รายวิชา ๐๑๓๕๕๖๙๘ ปัญหาพิเศษ 
   - รายวิชา ๐๑๓๕๕๖๙๙ วิทยานิพนธ์ 

  ๒. อนุมัติให้คณะวนศาสตร์ ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตร
นานาชาติ) เน่ืองจากไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาและไม่มีการจัดการเรียนการสอนติดต่อกันเกิน ๓ ปี ต้ังแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
ซึ่งคณะวนศาสตร์ได้มีการควบรวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ โดยมีนิสิตตกค้าง จํานวน  
๑ คน  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน ปิดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 



  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๓ เรื่อง 

  ๖.๒๐   การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรงุรายวิชา จํานวน ๕ รายวิชา 

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ ๓ ส่วนงาน เปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชา รวมจํานวน ๕ รายวิชา ดังน้ี 

  ๑. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ดังน้ี 

      - รายวิชา ๐๑๔๒๖๔๓๗  นิวเคลียร์ฟิวชัน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต  

       - รายวิชา ๐๑๔๒๖๔๓๘ วิธีการเชิงคํานวณสําหรับนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จํานวน ๓(๓-๐-๖) 
หน่วยกิต                  

   ๒. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรี
ดังน้ี 

      - รายวิชา ๐๒๗๒๗๒๐๑ พืชในชีวิตประจําวัน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

           - รายวิชา ๐๒๗๒๗๒๐๒ พืชและมนุษย์  จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต 

  ๓. อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา 
๐๒๑๖๔๓๒๓ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน ๓(๒-๒-๕) หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะเลือกใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา) 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๓ ส่วนงาน เปิดรายวิชาและปรับปรุงรายวิชา  
รวมจํานวน ๕ รายวิชา 

 

 

 

 

 



 ๖.๒๑ การขออนุมัติใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๔ รายวิชา 

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
อนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน ใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๔ รายวิชา ดังน้ี  

   ๑. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๓ รายวิชา เพ่ือเปิดสอน 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ดังน้ี   

      - รายวิชา ๐๑๑๓๑๑๑๑ การเงินสําหรับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นรายวิชาในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ  
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 

      - รายวิชา ๐๑๓๘๗๑๐๒ ปรัชญาสําหรับชีวิตยุคใหม่  ซึ่งเป็นรายวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์                  
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ 

      - รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๓๔ ศิลปวิจักษณ์  ซึ่งเป็นรายวิชาในสังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ 

    สําหรับรายวิชา ๐๑๓๐๘๑๐๑ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างย่ังยืน ซึ่งเป็นรายวิชาเปิดใหม ่
ในสังกัดคณะวนศาสตร์ ซึ่งคณะวนศาสตร์ ยังไม่ได้เปิดการเรียนการสอน จึงขอให้ชะลอการขอใช้วิชาร่วมรายวิชาดังกล่าว
ไว้ก่อน 

  ๒. อนุมัติให้กองบริหารวิชาการและนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ใช้รายวิชาร่วม 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๐๒๙๙๙๐๔๕ การเพ่ิมคุณค่าชีวิตด้วยวิถี
ชุมชนชนบท ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น “การเพ่ิมคุณค่าชีวิตด้วยวิถีชุมชน” ซึ่งเป็นรายวิชาในสังกัดโครงการบูรณาการ  
วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือเปิดสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ต้ังแต่ภาคต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๔ รายวิชา  

 

 

 



 ๖.๒๒ การขออนุมัติปิดรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา 

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้ ๓ ส่วนงาน ปิดรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา ดังน้ี 

  ๑. อนุมัติให้คณะเกษตร ปิดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๐๑๐๐๘๕๘๕ รีคอมบิแนนต์
โปรตีนของเช้ือสาเหตุโรคพืชและการประยุกต์ใช้แอปทาเมอร์เพ่ือการวินิจฉัยโรค จํานวน ๓(๒-๓-๖) หน่วยกิต ซึ่งเป็น
วิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี-
บัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เน่ืองจากไม่มีการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาและไม่มีการจัดการเรียนการสอน
ติดต่อกันเกิน ๓ ปี และเน้ือหารายวิชาซ้ําซ้อนกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร  

  ๒. อนุมัติคณะเศรษฐศาสตร์ ปิดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๐๑๑๐๑๑๐๒ เศรษฐศาสตร์
แนวพุทธเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต ซึ่งเป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 

  ๓. อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ ปิดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๐๑๑๖๑๓๒๕ วิธีสอน
ภาษาไทยในช้ันมัธยมศึกษา จํานวน ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต เน่ืองจากไม่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนและมีความซ้ําซ้อนกับ
รายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๓ ส่วนงาน ปิดรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เรื่องเก่ียวกับการบริหารงาน ๑ เรื่อง 

 ๖.๒๓ การพิจารณาแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแบบแยกเล่ม  

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
อนุมัติแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแบบแยกเล่ม เพ่ือให้การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย โดยคงมาตรฐานการศึกษาเดียวกันในทุกวิทยาเขต ดังน้ี  

    ๑. กรณีที่ ๑ หลักสูตรแยกเล่มมีความประสงค์ใช้ช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญาเหมือนหลักสูตรต้นสังกัด  
เมื่อหลักสูตรต้นสังกัดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  หลักสูตรแยกเล่มต้องดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยควรมีการ
ประชุมร่วมกันกับหลักสูตรต้นสังกัดและปรับแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีการศึกษา นับจากหลักสูตรต้นสังกัดได้รับ
อนุมัติให้เปิดสอน เพ่ือให้มีโครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรต้นสังกัด  โดยใช้รหัสวิชาเดียวกับหลักสูตรต้นสังกัด  
แต่สามารถกําหนดรายวิชาเฉพาะเลือกหรือวิชาเอกเลือกที่แตกต่างจากหลักสูตรต้นสังกัดได้   

                   ๒. กรณีที่ ๒ หลักสูตรแยกเล่มมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตรและชื่อปริญญาให้แตกต่างจาก 
หลักสูตรต้นสังกัด 

                     หลักสูตรแยกเล่มสามารถดําเนินการได้โดยขอให้คํานึงถึงบริบทของวิทยาเขต การเปลี่ยนช่ือหลักสูตร 
และช่ือปริญญาให้คํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี  

  - หลักสูตรปรบัปรุงที่เปลี่ยนช่ือใหม่ ต้องสอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะที่เปิดสอน 
   - หลักสูตรปรบัปรุงที่เปลี่ยนช่ือใหม่ ต้องตอบสนองกับความต้องการ หรือ นโยบายของประเทศ หรือ         
หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการเรียนการสอน 
   - ควรมีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ภายในคณะ 
   - ควรออกแบบหลักสูตรให้มคีวามทันสมัย หรือ ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

  ๓. กรณีที่ ๓ หลักสูตรต้นสังกัดเปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญา ส่งผลให้หลักสูตรต้นสังกัดกับ
หลักสูตรแยกเล่มมีช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญาแตกต่างกัน หลักสูตรแยกเล่มสามารถพิจารณาดําเนินการได้ตามกรณี
ต่อไปน้ี 

 ๓.๑ หลักสูตรแยกเล่มมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตรและชื่อปริญญาตามหลักสูตรต้นสังกัด 
ใหดํ้าเนินการตามกรณีที่ ๑   

                      ๓.๒ หลักสูตรแยกเล่มมีความประสงค์ไม่เปลี่ยนแปลงช่ือหลักสูตรและชื่อปริญญาตามหลักสูตร 
ต้นสังกัด   ให้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแยกเล่มตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร             



  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแบบแยกเล่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๒๔  การขออนุมัติปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ครั้งที่ ๙ จํานวน ๔,๐๖๖ ราย  

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

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙ จํานวน  
๔,๐๖๖ คน ดังน้ี    

  ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓,๖๘๙ คน    
 คณะเกษตร ๑๔๒  คน 
  คณะบริหารธุรกิจ ๔๖๔  คน 
 คณะประมง ๔๗  คน 
 คณะมนุษยศาสตร์ ๗๒  คน 
 คณะวนศาสตร์ ๑๓๙  คน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์      ๖๘๘  คน 
 คณะศึกษาศาสตร์     ๗  คน 
  คณะเศรษฐศาสตร์   ๖๑๗  คน 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ๙๗  คน 
 คณะสังคมศาสตร์ ๕๙  คน  
  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ๓  คน 
 คณะสิ่งแวดลอ้ม              ๔๘  คน 
 คณะเกษตร กําแพงแสน    ๕๒  คน 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑  คน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ๑๕  คน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๑,๐๗๐  คน 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ๒๐  คน 
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ ๓๙  คน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ๘๙  คน 
 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ๒  คน  



 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ๑๖  คน 
 โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ๓  คน 

  ระดับบณัฑิตศึกษา จํานวน ๓๗๗ คน    
  ดุษฎีบัณฑิต      ๔๐  คน  
   มหาบัณฑิต  ๓๒๗  คน 
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๑๐  คน  

  รวมผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑ - ๙)   
   - ดุษฎีบัณฑิต  ๑๒๖  คน   
   - มหาบัณฑิต ๘๔๓  คน 
    - ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๑๐  คน  
    - ปริญญาตรี  ๑๐,๕๒๔  คน         
   รวมทั้งสิน้  ๑๑,๕๐๓  คน 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙ จํานวน ๔,๐๖๖ คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ        

 ๘.๑ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการเรียนนสิิตในรายวิชาพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลัง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

    คณะวิทยาศาสตร์ในฐานะท่ีคณะดําเนินการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานให้กับคณะ
ต่าง ๆ และเพ่ือให้เกิดความมั่นใจของคณะนั้น ๆ เก่ียวกับคุณภาพในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
พ้ืนฐานของคณะวิทยาศาสตร์ น้ัน 

   คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิตรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน จํานวน ๙ รายวิชา ดังน้ี 

   ๑. รายวิชา ๐๑๔๑๗๑๑๑ Calculus I 
   ๒. รายวิชา ๐๑๔๑๗๑๑๒ Calculus II 
   ๓. รายวิชา ๐๑๔๒๐๑๑๑ General Physics I 
   ๔. รายวิชา ๐๑๔๒๐๑๑๒ General Physics II 
   ๕. รายวิชา ๐๑๔๒๐๑๑๗ Basic Physics I 
   ๖. รายวิชา ๐๑๔๒๐๑๑๘ Basic Physics II 
    ๗. รายวิชา ๐๑๔๐๓๑๑๗ Fundamental and General Chemistry 
    ๘. รายวิชา ๐๑๔๐๓๒๒๑ Organic Chemistry 
   ๙. รายวิชา ๐๑๔๒๔๑๑๑ Biology 

     การน้ี จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการเรียนนิสิตในรายวิชาพ้ืนฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนและ
หลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ  

 

 

 

 

 

 

 



 ๘.๒  รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔  

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกําหนดวงเงินการอนุมัติดําเนินการและการสั่งจ่าย  
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ กําหนดให้อธิการบดีมีอํานาจการ  
อนุมัติดําเนินการและการสั่งจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)    
ให้อธิการบดีรายงานการอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย น้ัน       

   กองคลังขอรายงานว่าไม่มีส่วนงานจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจํา  
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘.๓  รับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จํานวน ๒ ราย 

              ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙   
ข้อ ๑๘ กําหนดว่า “การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.อ.ม. พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ต่อผู้ร้องทุกข์
ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และในกรณีจําเป็นและสมควร อาจขอเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ิมเติม รวมทั้งคําช้ีแจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดๆ หรือ
ขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคําหรือช้ีแจง 
ข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ ทั้งน้ี การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวต้องให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ ในกรณีที่ไม่สามารถพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน วรรค
หน่ึง ให้ ก.อ.ม. แจ้งเหตุที่ทําให้การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ไม่แล้วเสร็จต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือสั่งขยายระยะ เวลา
ดําเนินการได้ตามความจําเป็นในแต่ละกรณี ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน ทั้งน้ี ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 

               เพ่ือให้การพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) ได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร จํานวน ๒ ราย ดังน้ี 

               ๑. รายที่ ๑ ข้าราชการ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม
ที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายในเรื่องการไม่ต่ออายุราชการ  

    - อนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน ต้ังแต่วันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม - วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                 - อนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน ต้ังแต่วันที่ ๒๕ 
สิงหาคม - วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

               ๒. รายที่ ๒ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา สํานักงานเลขานุการ คณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกยกเลิกการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ในรอบการประเมิน
เลื่อนค่าจ้าง ช่วงวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

   - อนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน ต้ังแต่วันที่ ๒๕ 
มิถุนายน - วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                 - อนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน ต้ังแต่วันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม - วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    - อนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๓๐ วัน ต้ังแต่วันที่ ๒๔ 
สิงหาคม - วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

               ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทกุข์ จํานวน ๑ ราย   



 ๘.๔  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกําพล  อดุลวิทย์ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน   

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ ๙  เรื่องอ่ืน ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


