
 

 

  

   รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔   

วันจันทรที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมกําพล  อดุลวิทย ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

และใชระบบการประชุมทางไกลออนไลนผานระบบ ZOOM 

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

   

ผูมาประชุม 

 ๑. นายกฤษณพงศ  กีรติกร   นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร               ประธานกรรมการ 

 ๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ    กรรมการ   

   และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

  ๓. นายกฤษฎา  บุณยสมิต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

 ๔. ศาสตราจารยกฤษณะ  สาคริก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ  

  ๕. ศาสตราจารยเจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ   กรรมการ 

 ๖. พลเอก นายแพทย ชุมพล  เปยมสมบูรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ   

 ๗. ศาสตราจารยดิเรก  ปทมสิริวัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ 

 ๘. รองศาสตราจารยนภาวรรณ  นพรัตนราภรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ  

 ๙. รองศาสตราจารยพีรเดช  ทองอําไพ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ 

๑๐. รองศาสตราจารยยืน  ภูวรวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ 

๑๑. พลเอก วุฒินันท  ลีลายุทธ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ 

๑๒. รองศาสตราจารยสมพร  อิศวิลานนท   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ 

๑๓. ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ   

๑๔. นายโสภณ  ภูเกาลวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ   

๑๕. นายอนันต  สุวรรณรัตน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ  

๑๖. นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ  กรรมการ 

๑๗. นางโสภาวรรณ  มงคลธรรมากุล  นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรรมการ  

    ในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.)  

๑๘. นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ   ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

๑๙. นายจงรัก  วัชรินทรรัตน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรรมการ 

๒๐. รองศาสตราจารยวีระเกษตร  สวนผกา  ประธานสภาพนักงาน  กรรมการ 
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๒๑. รองศาสตราจารยลดาวัลย  พวงจิตร  ประธานกรรมการวิชาการ  กรรมการ  

๒๒. รองศาสตราจารยอภิสิฏฐ  ศงสะเสน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร  กรรมการ 

๒๓. ผูชวยศาสตราจารยปารเมศ  กําแหงฤทธิรงค  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร  กรรมการ 

๒๔. ผูชวยศาสตราจารยอนามัย  ดําเนตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร  กรรมการ    

๒๕. นายดํารงค  ศรีพระราม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร  กรรมการ  

๒๖. รองศาสตราจารยบดินทร  รัศมีเทศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา กรรมการ   

๒๗. รองศาสตราจารยบัญชา  ขวัญยืน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  กรรมการ   

๒๘. ศาสตราจารย นท. สุมิตร  สุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  กรรมการ   

๒๙. นางพงศพงา  เนตรหาญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน  กรรมการ 

    มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน   

๓๐. ผูชวยศาสตราจารยธานินทร  คงศลิา รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย                  เลขานุการ 

    และพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

๓๑. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล  รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน                  ผูชวยเลขานุการ  

    สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

ผูเขารวมประชุม   

 ๑. รองศาสตราจารยอนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร   รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน    

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยเสรี  กุญแจนาค   รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา   

  ๓. ผูชวยศาสตราจารยวราภา  มหากาญจนกุล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยธานินทร  คงศลิา  รักษาการแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาที่   

 ๕. นายฉัตรชัย  จรูญพงศ  ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย  

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๐ น.   

 

เรื่องที่ประชมุ 

 

วาระที ่๑ เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ      

 ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ       

   ๑.๑.๑  กําหนดการโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : The Series as a 

Public Autonomous University ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เรื่อง การใชประโยชนที่ดินตําบลบอทอง อาํเภอบอทอง จังหวัด
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ชลบุรี เพื่อดําเนินโครงการจัดตั้ง “ศูนยนวัตกรรมการเกษตร ภูมิภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

ศรีราชา”  

   ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนําเสนอกําหนดการโครงการสานพลังเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร : The Series as a Public Autonomous University ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง การใชประโยชนที่ดินตําบล

บอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อดําเนินโครงการจัดตั้ง “ศูนยนวัตกรรมการเกษตร ภูมิภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา” ขึ้น ระหวางวันศุกรที่ ๒๑ - วันเสารที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเพ่ือการจัดตั้ง “ศูนยนวัตกรรมการเรียนรูอยางยั่งยืน ภูมิภาค

ตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา” ตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อใหกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยทราบ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ท่ีประชุมทราบ 

 
 

   ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ         

   ๑.๒.๑  รายงานผลการขออนุญาตเขาทําประโยชนที่ดินเขาน้ําซับ ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 

    ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนที่ดินเขาน้ําซับ ทองที่

ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิทยาเขตศรีราชาไดดําเนินการยื่นคําขออนุญาตตอสํานักจัดการทรัพยากร

ปาไมท่ี ๙ (ชลบุรี) เพ่ือดําเนินโครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเขาน้ําซับอยางยั่งยืน นั้น 

    วิทยาเขตศรีราชาไดดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการขออนุญาตเขาทําประโยชน 

ในเขตปา ตามมาตรา ๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพ่ือดําเนินโครงการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเขาน้ําซับอยางยั่งยืน ทองที่ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่  

๓๓๒ ไร ๒ งาน ๗๑ ตารางวา กําหนดระยะเวลา ๓๐ ป จนกระทั่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ และไดชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตทําประโยชนในปา ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติปาไม 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ คาใชจายในการบํารุงปาหรือปลูกสรางปา ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงวันที่ ๑๗ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ขอ ๓ (๑๑) ในอัตราไรละ ๕๐ บาท และคาใชจายในการปลูกปาทดแทน เพ่ืออนุรักษหรือรักษา

สภาพแวดลอมของพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และคาบํารุงปา รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

๓,๖๖๒,๗๘๔.๒๘ บาท โดยไดลงนามในบันทึกรับรองที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการการใชที่ดินในพ้ืนที่ลุมน้ํา 

ภาคตะวันออก ชั้นที่ ๒, ๔ และ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด พรอมท้ังไดรับใบอนุญาตทําประโยชนในเขตปาตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติปาไม 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๙๔  



- ๔ - 

 

    การนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอรายงานผลการขออนุญาตเขาทําประโยชนที่ดินเขาน้ําซับ 

ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

    ท่ีประชุมทราบ 

 

  ๑.๒.๒  การจัดวาระการประชุม 

     ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรท่ี ๒๙ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีการหารือเก่ียวกับการพิจารณาวาระเรื่องเก่ียวกับการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) เสนอ และไดมีการตกลงในหลักการวา เพื่อใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความ

กระชับและรวดเร็ว ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอรูปแบบการพิจารณาวาระการประชุมเก่ียวกับการศึกษา 

กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยไมมีขอทักทวง ใหถือวาอนุมัติ โดยไมตองอานวาระการประชุมทุกวาระ   

     โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

    ท่ีประชุมทราบ 

 

  ๑.๒.๓ อื่น ๆ 

    นางโสภาวรรณ  มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรม-

ราชูปถัมภ (ส.มก.) แจงใหที่ประชุมทราบวา สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.)  

ไดพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อนิสิตเกาดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๗ ประเภท จํานวน ๒๑ ราย ดังนี้  

    ๑.  ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ราชการ จํานวน ๓ ราย  

   (๑) พลโท สุพัษชัย  เมฆะสุวรรณดิษฐ  นิสิตเกา มก. รุน ๔๐ 

   (๒) นายสําเริง  แสงภูวงศ  นิสิตเกา มก. รุน ๔๐ 

  (๓) พลเอก ประชาพัฒน  วัจนะรัตน  นิสิตเกา มก. ปริญญาโท 

  ๒. ประเภทนักบริการภาครัฐวิสาหกิจ จํานวน ๒ ราย 

  (๑) นายพลศรี  สุวิศิษฎอาษา  นิสิตเกา มก. รุน ๓๙ 

  (๒) นายศุภชัย  เอกอุน  นิสิตเกา มก. ปริญญาโท 

  ๓. ประเภทนักบริหารภาคเอกชน จํานวน ๕ ราย 

   (๑) นายพิสิษฐ  เอ้ืออําพน นิสิตเกา มก. รุน ๓๙ 

   (๒) นายสุวิศว  เมฆเสรีกุล  นิสิตเกา มก. รุน ๓๐ 

   (๓) นายกมลชัย  ธีรเศรษฐธํารง  นิสิตเกา มก. รุน ๓๖ 
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   (๔) นางสาวพิมลรัตน  รีพัฒนาวิจิตรกุล    นิสิตเกา มก. รุน ๕๔ 

   (๕) นายชูเกียรติ  ดุลโกเมศ    นิสิตเกา ปริญญาโท 

  ๔. ประเภทนักวิชาการ จํานวน ๔ ราย 

  (๑) ศาสตราจารยดิเรก  ปทมสิริวัฒน    นิสิตเกา มก. รุน ๒๖ 

   (๒) ศาสตราจารยคลินิก นายสัตวแพทย สุวิชัย  โรจนเสถียร    นิสิตเกา มก. รุน ๓๔ 

   (๓) รองศาสตราจารยวิษณุ  อรรถวานิช    นิสิตเกา มก. รุน ๕๗ 

   (๔) ศาสตราจารยไพโรจน  วิริยจารี    นิสิตเกา มก. ปริญญาโท 

  ๕. ประเภทนักวิจัย จํานวน ๒ ราย 

   (๑) รองศาสตราจารยเลอลักษณ  จิตรดอน    นิสิตเกา มก. รุน ๓๒ 

   (๒) รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยหญิง วลาสินี  ศักดิ์คําดวง นิสิตเกา มก. รุน ๔๘ 

  ๖. ประเภทเกษตรกร จํานวน ๑ ราย 

   (๑) นายสัญญา  เลหสิงห    นิสิตเกา มก. รุน ๔๒ 

  ๗. ประเภททําคุณประโยชนตอสังคม จํานวน ๔ ราย 

   (๑) นายบํารุง  บุญปญญา  นิสิตเกา มก. รุน ๒๓ 

        ดานพัฒนาชุมชน 

   (๒) นายคณิต  มวงนิล  นิสิตเกา มก. รุน ๒๙ 

        ดานเกษตรธรรมชาติ 

   (๓) รองศาสตราจารยปทมาวดี  โพชนุกูล  นิสิตเกา มก. รุน ๓๙ 

        ดานการศึกษาและวิจัย 

   (๔) ผูชวยศาสตราจาร นายสัตวแพทย คงศักดิ์  เที่ยงธรรม  นิสิตเกา มก. รุน ๕๐ 

        ดานสาธารณสุข  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

  ท่ีประชุมทราบ 

 

วาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันจันทรที่ ๒๙   

  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระปกติ)  

   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันจันทรที่ ๒๙  

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๓๖ หนา  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตริับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔  

วันจันทรที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไมมีขอแกไข 

 

วาระที ่๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      

 ๓.๑  ความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน ๗ สวนงาน  

   ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหนาการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน  

๔ สวนงาน ดังนี้    
     

ลําดับ   

ที ่

สวนงาน 

และประธานกรรมการสรรหา 
ความคืบหนาการดําเนินการสรรหา 

๑ สํานักบริการคอมพิวเตอร 

(รองศาสตราจารยนภาวรรณ   

นพรัตนราภรณ) 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  

    ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที ่๑๑ ตุลาคม 

    พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบด ี

    หรือผูอํานวยการ โดยผูที่ไดรับเลือกจะตองไมเปนกรรมการ 

    สภามหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเปนกรรมการสรรหา  

    ดังนี ้

    (๑) รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีดิจิทัล 

    (๒) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๒. กรรมการสรรหาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒภิายนอกท่ีอยูในแวดวง 

    การศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของกับสํานักบริการ 

    คอมพิวเตอร จํานวนสองคน ไดแก 

    (๑) รองศาสตราจารยบุปผชาติ  ทฬัหิกรณ 

    (๒) รองศาสตราจารยวรา  วราวิทย 

๓. กรรมการสรรหาซึ่งเปนผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและ 

    สายสนับสนุนท่ีสังกัดสํานักบริการคอมพิวเตอร จํานวนหนึ่งคน  

    ไดแก นางศศิธร  พูนเพ่ิมสิริ  

๒ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

(นายกฤษฎา  บุณยสมิต) 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  

    ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที ่๑๑ ตุลาคม 

    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือ 

    คณบดี หรือผูอํานวยการ โดยผูที่ไดรับเลือกจะตองไมเปน 
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ลําดับ   

ที ่

สวนงาน 

และประธานกรรมการสรรหา 
ความคืบหนาการดําเนินการสรรหา 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเปนกรรมการ 

    สรรหา ดังนี ้

    (๑) รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

    (๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

๒. กรรมการสรรหาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒภิายนอกท่ีอยูในแวดวง 

    การศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของกับคณะ 

    ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จํานวนสองคน ไดแก 

    (๑) รองศาสตราจารยประพันธศิริ  สุเสารัจ 

    (๒) รองศาสตราจารยศิริเดช  สุชีวะ 

๓. กรรมการสรรหาซึ่งเปนผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและ 

    สายสนับสนุนท่ีสังกัดคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

    จํานวนหนึ่งคน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยวสันต  เดือนแจง 

๓ สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

(นายโสภณ  ภูเกาลวน) 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  

    ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที ่๑๑ ตุลาคม 

    พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบด ี

    หรือผูอํานวยการ โดยผูที่ไดรับเลือกจะตองไมเปนกรรมการ 

    สภามหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเปนกรรมการสรรหา  

    ดังนี ้

    (๑) รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค 

    (๒) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 

๒. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซึ่งเปน 

    ผูทรงคุณวุฒภิายนอกที่อยูในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ 

    หรือวิชาชีพที่เก่ียวของกับสํานักหอสมุด กําแพงแสน จํานวน 

    สองคน  

๓. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซึ่งเปน 

    ผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัด 

    สํานักหอสมุด กําแพงแสน จํานวนหนึ่งคน 

๔ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

(นายอนันต  สุวรรณรัตน)  

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  

    ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที ่๑๑ ตุลาคม 

    พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบด ี
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ลําดับ   

ที ่

สวนงาน 

และประธานกรรมการสรรหา 
ความคืบหนาการดําเนินการสรรหา 

    หรือผูอํานวยการ โดยผูที่ไดรับเลือกจะตองไมเปนกรรมการ 

    สภามหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเปนกรรมการสรรหา  

    ดังนี ้

    (๑) รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและกิจการเพ่ือสังคม 

    (๒) คณบดีคณะเกษตร  

๒. กรรมการสรรหาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒภิายนอกท่ีอยูในแวดวง 

    การศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของกับสํานักสงเสริม 

    และฝกอบรม กําแพงแสน จํานวนสองคน ไดแก  

    (๑) นายวีระชัย  นาควิบูลย  

    (๒) รองศาสตราจารยอดุลย  อภินันทร 

๓. กรรมการสรรหาซึ่งเปนผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและ 

    สายสนับสนุนท่ีสังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

    จํานวนหนึ่งคน ไดแก นายนพสิทธิ์  ลองจา  

๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

(พลเอก นายแพทย ชุมพล   

เปยมสมบูรณ) 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  

    ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที ่๑๓ ธันวาคม 

    พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบด ี

    หรือผูอํานวยการ โดยผูที่ไดรับเลือกจะตองไมเปนกรรมการ 

    สภามหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเปนกรรมการสรรหา  

    ดังนี ้

    (๑) รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค 

    (๒) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  

๒. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซึ่งเปน 

    ผูทรงคุณวุฒภิายนอกที่อยูในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ 

    หรือวชิาชีพที่เก่ียวของกับคณะวิทยาศาสตร จํานวน 

    สองคน  

๓. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซึ่งเปน 

    ผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัด 

    คณะวิทยาศาสตร จํานวนหนึ่งคน 

๖ สํานักหอสมุด  

 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  

    ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที ่๑๓ ธันวาคม 
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ลําดับ   

ที ่

สวนงาน 

และประธานกรรมการสรรหา 
ความคืบหนาการดําเนินการสรรหา 

(รองศาสตราจารยนภาวรรณ   

นพรัตนราภรณ) 

    พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบด ี

    หรือผูอํานวยการ โดยผูที่ไดรับเลือกจะตองไมเปนกรรมการ 

    สภามหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเปนกรรมการสรรหา  

    ดังนี ้

    (๑) รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนา 

         ทรัพยากรมนุษย 

    (๒) คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๒. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซึ่งเปน 

    ผูทรงคุณวุฒภิายนอกที่อยูในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ 

    หรือวิชาชีพที่เก่ียวของกับสํานักหอสมุด จํานวนสองคน  

๓. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซึ่งเปน 

    ผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัด 

    สํานักหอสมุด จํานวนหนึ่งคน 

๗ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

(รองศาสตราจารยยืน  ภูวรวรรณ)  

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)  

    ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที ่๑๓ ธันวาคม 

    พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดพิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบด ี

    หรือผูอํานวยการ โดยผูที่ไดรับเลือกจะตองไมเปนกรรมการ 

    สภามหาวิทยาลัย จํานวนสองคน เพ่ือเปนกรรมการสรรหา  

    ดังนี ้

    (๑) รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

    (๒) คณบดีคณะวนศาสตร  

๒. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซึ่งเปน 

    ผูทรงคุณวุฒภิายนอกที่อยูในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ 

    หรือวิชาชีพที่เก่ียวของกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 

    สองคน  

๓. อยูระหวางดําเนินการใหไดมาของกรรมการสรรหาซึ่งเปน 

    ผูแทนผูปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัด 

    คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวนหนึ่งคน 
 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  



- ๑๐ - 

 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา  

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี ้

   ๑. รับทราบความคืบหนาการสรรหาผูบริหารสวนงาน จํานวน ๗ สวนงาน   

  ๒. อนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูบริหารสวนงาน 

จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก  

  (๑) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

  (๒) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก

บริการคอมพิวเตอร 

  (๓) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานัก

สงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

 

 ๓.๒ การขออนุมัติแผนการดําเนินงานในรอบสี่ปของผูบริหารสวนงาน จํานวน ๔ สวนงาน 

   ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ

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

ดําเนินงานในรอบสี่ปที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนการบริหารของมหาวิทยาลัย รวมถึงขอเสนอเพ่ิมเติมที่ไดใหคําม่ัน

สัญญาไวกับประชาคมและสภามหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาการดํารงตําแหนง พรอมกําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัด

ในแตละรอบการประเมิน เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหกสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับ

การแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน” 

              การนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานในรอบสี่ปของผูบริหารสวน

งาน จํานวน ๔ สวนงาน ดังนี้               

    (๑) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

  (๒) คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร   

   (๓) ผูอํานวยการสํานักบริหารการศึกษา  

   (๔) คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

              ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแผนการดําเนินงานในรอบสี่ปของผูบริหารสวนงาน จํานวน ๔ สวนงาน   



- ๑๑ - 

 

วาระที ่๔  เรื่องสืบเนื่อง     

  ๔.๑ การเสนอขอแกไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ 

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระปกติ วาระที่ ๗.๒ การขออนุมัติใหความเห็นชอบใชเงินสะสมเพื่อปดบัญชีเงินยืม 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 

   ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๖๔ ไดมีมตใิหแกไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่  ๗.๒ การขออนุมัติ ใหความเห็นชอบใช เงินสะสมเ พ่ือปดบัญชี เงินยืมสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด หนาที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๓ โดยเพ่ิมเติมขอความดังนี้ “....ทั้งนี้ มีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา

มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบขอเท็จจริงใหไดความวา....” แลวรับรองรายงานการประชุมฯ ตามที่ไดแกไขนั้น  

    นายกฤษฎา  บุณยสมิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาโดยขอเสนอ

ใหแกไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วาระปกติ วาระที่ ๗.๒ การขออนุมัติใหความเห็นชอบใชเงินสะสมเพ่ือปดบัญชีเงินยืม สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร จํากัด โดยเพ่ิมขอความใหมโดยไมมีขอความเดิมตอทาย เนื่องจากในอนาคตหากมีการอางอิงเอกสาร 

ขอความอาจไมครบถวนสมบูรณและอาจถูกตีความคลาดเคลื่อนได จึงควรใหที่ประชุมพิจารณารับรองใหแกไขใหมเปนดังนี้ 

(แลวบันทึกไวเปนหลักฐานในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันจันทรที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

   “การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ 

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๓๔ หนา โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา  

     ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๗.๒ การขออนุมัติใหความเห็นชอบใชเงินสะสมเพ่ือปดบัญชีเงินยืม 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด หนาที่ ๑๔ ตั้งแตบรรทัดที่ ๓ โดยแกไขเพ่ิมเติมขอความเปนดังนี้ “....

ทั้งนี้ มีขอสังเกตเพิ่มเติมวามหาวิทยาลัยควรตรวจสอบขอเท็จจริงใหไดความวา การขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก

สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด เพ่ือใหสวนงานของมหาวิทยาลัยกูเงินเพ่ือการกอสรางอาคาร สภา

มหาวิทยาลัยสมัยนั้นไดพิจารณาและตัดสินใจอยางถูกตองตามกฎหมายบนพื้นฐานเพ่ือผลประโยชนสูงสุดทางการศึกษา

ของนิสิตเปนสําคัญ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๑ 

และสวนงานท่ีกูเงินเพ่ือการกอสรางอาคารไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางอยางถูกตองตามระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 

ทุกประการหรือไม”   

    ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 



- ๑๒ - 

 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแกไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 

๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระปกติ วาระที่ ๗.๒ การขออนุมัติใหความเห็นชอบใชเงินสะสม

เพ่ือปดบัญชีเงินยืม สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติรับรองแลว โดยใหแกไขเปนดังนี้ “....ท้ังนี้ มีขอสังเกต

เพ่ิมเติมวามหาวิทยาลัยควรตรวจสอบขอเท็จจริงใหไดความวา การขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสหกรณออมทรัพย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด เพ่ือใหสวนงานของมหาวิทยาลัยไดรับเงินสนับสนุนไปใชในการกอสรางอาคาร สภา

มหาวิทยาลัยสมัยนั้นไดพิจารณาและตัดสินใจอยางถูกตองตามกฎหมาย บนพ้ืนฐานเพื่อผลประโยชนสูงสุดทางการศึกษา

ของนิสิตเปนสําคัญ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๑ 

หรือไม และเมื่อสวนงานไดรับเงินไปใชในการกอสรางอาคาร ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางอยางถูกตองตามระเบียบวาดวย

การจัดซื้อจัดจางทุกประการหรือไม” 

 

วาระที ่๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

  ๕.๑ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรื่องการวิเคราะหขอมูล 

ดานการเงิน (รายรับ-รายจาย) ของสวนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดวิเคราะหขอมูลรายรับ-รายจาย 

ในระบบ KU-ERP ของ ๕ สวนงาน ไดแก สํานักงานทรัพยสิน สํานักสงเสริมและฝกอบรม สถาบันคนควาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนา

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดคํานวณผลกําไรขาดทุนท่ีเกิด (รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย) ตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  

เม่ือวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดเชิญผูบริหารและเจาหนาท่ีที่เก่ียวของจากท้ัง ๕ สวนงานมานําเสนอขอมูล

เพ่ิมเติม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงาน นั้น  

   คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 

ตอการดําเนินงาน ดังนี ้

   ๑. ผลวิเคราะหดานการเงินเปนตัวเลขที่มีความเท่ียงตรงและเชื่อถือได ซึ่งจะชวยใหผูบริหารในแตละสวน

งานเขาใจสถานการณทางการเงิน (รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย) ในปจจุบันได ดังนั้น การประเมินผลการทํางานของ

ผูบริหาร (คณบดี/ผูอํานวยการ) ควรนําผลวิเคราะหดาน Performance ของผูบริหารมาเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานดวย 

   ๒. ควรนําตัวชี้วัดทางการเงิน (รายรับ/รายจาย) มากําหนดเปนคาเปาหมายของการทํางานของผูบริหาร

ในแตละปตามความเหมาะสมของสถานการณ 



- ๑๓ - 

 

   ๓. การประมาณการรายไดและคาใชจายในแผนงบประมาณประจําปของสวนงาน ยังไมมีความเหมาะสม

สอดคลองกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนเรื่องการตั้งหลักเกณฑของการตั้งงบประมาณในแตละป

ของสวนงานในมหาวิทยาลัย 

   ๔. การบันทึกรายรับ-รายจายของมหาวิทยาลัยยังไมครบถวนและไมถูกตองบางรายการ อาทิ งาน

พระราชทานปริญญาบัตร งานเกษตรแฟร คาเชาทรัพยสินตาง ๆ มหาวิทยาลัยควรแกไขปรับปรุงการบันทึกบัญชีใหถูกตอง

ตามขอเท็จจริงและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงการรับรูรายไดจากโครงการ/งานสําคัญที่มหาวิทยาลัยจัดเปน

ประจําทุกป และแผนการนํารายไดไปใชจายในเรื่องใด ควรมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนเพ่ือใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได และ

เพ่ือใหเกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรกําชับเจาหนาท่ีใหบันทึกดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง 

และใหมีการสอบทานงานอยางเครงครัด  

   ๕. การบันทึกรหัสหนวยงาน Coding ในระบบสารสนเทศที่ดําเนินการอยูในปจจุบันไมเหมาะสมสําหรับ

การประมวลผลโดยคอมพิวเตอร เนื่องจากรหัสที่ใชเปนตัวเลขและตัวอักษร (Numeric and String Variables) ควรปรับ

ใหเปนตัวเลขทั้งหมดตามหลักการ Smart Coding 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

 

วาระที ่๖   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

 การบริหารงาน  

 ๖.๑ การขออนุมัติจัดตั้งหนวยวิจัยดานจีโนมิกสและทรัพยากรชีวภาพสัตว คณะวิทยาศาสตร 

   คณะวิทยาศาสตรเสนอขออนุมัติจัดตั้งหนวยวิจัยดานจีโนมิกสและทรัพยากรชีวภาพสัตว (Animal 

Genomics and Bioresources : AGB research Unit) เปนหนวยงานที่ไมกําหนดสถานภาพและไมแบงหนวยงานภายใน

อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะวิทยาศาสตร เพื่อเปนศูนยวิจัยในการสรางองคความรูทางดานจีโนมิกสและทรัพยากร

ชีวภาพของสัตว มุงเนนการสรางความรวมมือการวิจัยระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวางแผนและ

ดําเนินการวิจัย เพื่อใหเกิดการสนับสนุนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป คือ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ซึ่งเปนความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะประมง คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบัน

คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เพ่ือใหหนวยปฏิบัติการวิจัยมีองคความรูและความเชี่ยวชาญครอบคลุมในทุกสาขา 

     คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ 

๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา  



- ๑๔ - 

 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติจัดตั้งหนวยวิจัยดานจีโนมิกสและทรัพยากรชีวภาพสัตว เปนหนวยงาน

ที่ไมกําหนดสถานภาพและไมแบงหนวยงานภายในอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะวิทยาศาสตร และมีขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมวา กรณีที่มีการจางบุคลากรหรือมีนักวิจัยรวมที่เปนชาวตางประเทศ ควรมีการเซ็นสัญญาเพ่ือรักษาความลับหรือ

การนําขอมูลไปใชประโยชนจะตองไดรับการอนุญาตจากคณะวิทยาศาสตรกอน เนื่องจากผลงานวิจัยดานจีโนมิกสและ

ทรัพยากรชีวภาพสัตวเปนขอมูลที่มีความสําคัญและเปนทรัพยสินของประเทศ   

 

  ๖.๒ การขออนุมัติปรับโครงสรางหนวยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเสนอขออนุมัติปรับโครงสรางหนวยงานภายใน 

เพ่ือใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานสามารถรองรับภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการกํากับดูแล

งานวิจัยของทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานการวิจัยที่มุงเนน

การพัฒนาสูความเปนเลิศเขาสูมาตรฐานสากล สามารถขับเคลื่อนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในเชิงรุก

นําไปสูการยกอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยปรับโครงสรางหนวยงานภายใน จากเดิม ๖ ฝาย ประกอบดวย (๑) สํานักงาน

เลขานุการ (๒) ฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล (๓) ฝายเผยแพรงานวิจัย (๔) ฝายสารสนเทศงานวิจัย (๕) ฝาย

มาตรฐานการวิจัย และ (๖) ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยขอยุบเลิกฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล 

และจัดตั้งเปนฝายพัฒนาศักยภาพการวิจัย และฝายบริหารงานวิจัยและประเมินผล เปน ๗ ฝาย ดังนี้   

   ๑. สํานักงานเลขานุการ  

   ๒. ฝายพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

   ๓. ฝายบริหารงานวิจัยและประเมินผล 

   ๔. ฝายมาตรฐานการวิจัยและศูนยสัตวทดลอง 

   ๕. ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร 

   ๖. ฝายเผยแพรงานวิจัย   

   ๗. ฝายสารสนเทศงานวิจัย   

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ 

๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 



- ๑๕ - 

 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติปรับโครงสรางหนวยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  

 

 ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ  

 ๖.๓ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารศูนยนวัตกรรมวัคซีนและ 

ชีวภัณฑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .... 

   ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ ไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งศูนยนวัตกรรมวัคซีน และชีวภัณฑมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานที่ไมกําหนด

สถานภาพและไมแบงหนวยงานภายใน อยูภายใตการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการการทํางานรวมกันของ

สวนงาน ไดแก คณะเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย และคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร  

   เพื่อใหการบริหารศูนยนวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย คณะวิทยาศาสตรจึงเสนอขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารศูนยนวัตกรรม

วัคซีนและชีวภัณฑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .... 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ 

๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารศูนย

นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .... 

 

  การแตงตั้ง 

 ๖.๔ การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัหินาที่ของคณบดีบัณฑติวิทยาลัย  

    เพื่อใหเปนไปตามขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานและการปฏิบัติหนาที่

ของหัวหนาสวนงาน การนี้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 



- ๑๖ - 

 

   ๑)  ศาสตราจารยเจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ  ประธานกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 

  ๒) ศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย    กรรมการ 

   ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  ๓) รองศาสตราจารยลดาวัลย  พวงจิตร  กรรมการ 

   รองอธิการบดีฝายวิชาการ       

  ๔) นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล   เลขานุการ 

  รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย   

 

 ๖.๕ การขออนุมัติแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน ๒ ราย  

                  คณะเกษตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอขออนุมัติแตงตั้งศาสตราจารย 

ขาราชการบํานาญ ซึ่งเคยปฏิบัติงานประจําภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 

๒ ราย ตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี ้

                  ๑. ศาสตราจารยเลขา  มาโนช  

                  ๒. ศาสตราจารยสุดฤดี  ประเทืองวงศ  

                  กองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

                  ๑. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๖๒ บัญญัติวาศาสตราจารยซึ่งมี

ความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษและพนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งให

เปนศาสตราจารยเกียรติคณุในสาขาที่ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเปนเกียรติยศได 

                  ๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ซึ่งคณะเกษตรไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

                  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๙ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว และมีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลให

ดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน ๒ ราย ตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี ้
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                  ๑. ศาสตราจารยเลขา  มาโนช  

                 ๒. ศาสตราจารยสุดฤดี  ประเทืองวงศ  

                  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

                  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน ๒ ราย 

ตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง          

 ๖.๖ การขออนุมัติหลักสูตรใหม จํานวน ๒ หลักสูตร  

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.  

๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยบุรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น 

   คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารท่ี 

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

ให ๒ สวนงาน เปดหลักสูตรใหม จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี ้  

   ๑. อนุมัติใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวและบริการ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

และมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษที่สามารถประกอบวิชาชีพในธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ และกําหนดรับนิสิต จํานวน ๘๐ คน/ป  

  ๒. อนุมัติใหคณะสาธารณสุขศาสตรเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกําหนดเปดรับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน 

๖๐ คนตอป โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้

   (๑) เพ่ือใหบัณฑิตมีความรูความเชี่ยวชาญตอเหตุการณทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ

การสาธารณสุข เพ่ือปองกัน ควบคุมอันตรายและโรคจากการทํางาน 

  (๒) มีทักษะในการออกแบบกระบวนการทํางานรวมสรางหรือพัฒนานวัตกรรมอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย และมีทักษะการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการดานอาชีว อนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดลอม ในการ

ทํางานแบบมืออาชีพดวยมาตรฐานสากล โดยใชกระบวนการคิดและบูรณาการองคความรูท่ีทันสมัย 
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  (๓) มีความเปนผูนําและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อสารกับ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกรใหเกิดการบริหารจัดการงานทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ 

การสาธารณสุขที่มีประสิทธิผลภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  (๔) มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ และใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารขอมูลไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหบัณฑิตเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  

   โดยมีขอเสนอแนะสําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหมุงเนนการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

(CWIE) เพื่อสรางสมรรถนะการปฏิบัติงานจริงใหบัณฑิตมีศักยภาพสามารถแขงขันและเตรียมความพรอมเขาสู

ตลาดแรงงานเมื่อสําเร็จการศกึษา 

                  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

                  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติหลักสูตรใหม จํานวน ๒ หลักสูตร โดยมีกําหนดการเปดสอน 

ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 ๖.๗ การขออนุมัตเิพิ่มเติมอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑๓ หลักสูตร 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม  

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

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  

การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น 

             คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ 

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติให 

๘ สวนงาน เพ่ิมเติมอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑๓ หลักสูตร โดยใหมีผลตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา 

๒๕๖๔ จํานวน ๑๒ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๑ หลักสูตร ดังนี ้ 

 

สวนงาน    จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัตเิพิ่มเติมอาจารยประจําหลักสูตร 

๑) คณะมนุษยศาสตร ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) คณะวิศวกรรมศาสตร ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปองกัน 

    อัคคภีัย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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สวนงาน    จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัตเิพิ่มเติมอาจารยประจําหลักสูตร 

๓) คณะศึกษาศาสตร ๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔) คณะสังคมศาสตร ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕) คณะสัตวแพทยศาสตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา 

    ทางสัตวแพทย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร 

    (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร  

    (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่ม 

    และการจัดการ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗) คณะเกษตร กําแพงแสน ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

    และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘) โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศกึษา ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพเกษตร 

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รวม ๑๓ หลักสูตร 

 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

               ประธานฯ ขอใหทีป่ระชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ๘ สวนงาน เพ่ิมเติมอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑๓ หลักสตร 

โดยใหมีผลตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑๒ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา 

๒๕๖๕ จํานวน ๑ หลักสูตร 
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  ๖.๘ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม 

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

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  

การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น          

             คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ 

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติให 

๔ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร ดังนี ้

 

สวนงาน     
จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

๑) คณะมนุษยศาสตร ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒) คณะวิทยาศาสตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 

    และเทคโนโลยีพอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาติ)  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร   

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพฤกษศาสตร  

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓) คณะวิศวกรรมศาสตร ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  

    วิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป  

    พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรใชรวมกับคณะวิทยาศาสตร) 

๒) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง    

    ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รวม ๗ หลักสูตร 

      

          โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

              ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 



- ๒๑ - 

 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ๔ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน  

๗ หลักสูตร  

 

  ๖.๙ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒๙ หลักสูตร   

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.  

๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น 

   คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารท่ี 

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติให ๑๖ 

สวนงาน ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒๙ หลักสูตร โดยเริ่มใชกับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔  

เปนตนไป จํานวน ๒ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๕ เปนตนไป จํานวน ๒๗ หลักสูตร ดังนี้  

 

สวนงาน จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปรับปรุง 

๑) คณะวิทยาศาสตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง 

    พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒) คณะวิศวกรรมศาสตร ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓) คณะศึกษาศาสตร ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔) คณะสังคมศาสตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ-  

    ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



- ๒๒ - 

 

สวนงาน จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปรับปรุง 

 ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  

๓) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง    

    พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕) คณะสิ่งแวดลอม ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

    และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

    และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗) คณะเทคนิคการสัตวแพทย ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย  

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘) คณะเกษตร กําแพงแสน ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๙) คณะวิศวกรรมศาสตร  

      กําแพงแสน 

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

    - โลจิสติกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐) คณะศิลปศาสตร 

      และวิทยาศาสตร 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๑) คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวิเคราะหขอมูล 

    และคณิตศาสตรประกันภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 



- ๒๓ - 

 

 

สวนงาน จํานวนหลักสูตรท่ีขออนุมัติปรับปรุง 

 ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

    และเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๒) คณะวิศวกรรมศาสตร  

      ศรีราชา 

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

    และระบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๓) คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา ๑) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๑๔) คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๕) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

      และอุตสาหกรรมเกษตร 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๖) คณะวิทยาศาสตร 

      และวิศวกรรมศาสตร 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

รวม ๒๙ หลักสูตร 

 

         โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

               ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรของ ๑๖ สวนงาน จํานวน ๒๙ หลักสูตร โดยเริ่มใช

กับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป จํานวน ๒ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา 

๒๕๖๕ เปนตนไป จํานวน ๒๗ หลักสูตร 

 

 ๖.๑๐ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยท่ีไมกระทบกับโครงสรางหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน  

๔ หลักสูตร 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

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

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศกึษา นั้น           



- ๒๔ - 

 

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารที่ 

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติให 

๓ สวนงาน ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยท่ีไมกระทบกับโครงสรางหลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้  
 

สวนงาน ชื่อหลักสูตร สาระในการปรับปรุงหลักสูตร 

๑. คณะสังคมศาสตร ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ ฉบบัป 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แกไขการพิมพชื่อวิชาภาษาอังกฤษผิด  

วิชา ๐๑๔๕๓๔๓๑ กฎหมายการคลังและภาษีอากร  

จากเดิม “Public Monetary and Finance Law”  

แกไขเปน “Public Finance and Taxation Law” 

๒. คณะเศรษฐศาสตร ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

ทรัพยากร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ยกเลิกการระบรุายวชิา ๐๑๑๓๒๑๐๑ ผูประกอบการ 

รุนใหม ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหง

ผูประกอบการ โดยเปลีย่นแปลงเง่ือนไขเปนไมระบ ุ

รายวิชาในกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ในตาราง

เปรียบเทยีบหลักสูตรหนา ๕ รายละเอียดหลักสูตร  

(มคอ. ๒) หนา ๑๐ และในตารางเปรียบเทียบระหวาง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิมและหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม 

๓. คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ฉบับป พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

 

ยกเลิกการระบรุายวชิา ๐๑๑๑๙๑๐๗ การจดัการและ

การพัฒนาธุรกิจเกษตร และวิชา ๐๑๑๓๒๑๐๑ 

ผูประกอบการรุนใหม ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ

ศาสตรแหงผูประกอบการ ในแบบเสนอขอปรับปรุงแกไข

หลักสตูรฯ ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตรฯ หนา ๗ และ 

ใน มคอ. ๒ หนา ๓๑ ดังนี ้

“๑.๒ กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา  

๓ หนวยกิต ใหเลือกเรยีนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 

๓ หนวยกิต” 

 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัตใิห ๓ สวนงาน ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยท่ีไมกระทบกับโครงสราง

หลักสูตร (สมอ.๐๘) จํานวน ๔ หลักสูตร 

 

 ๖.๑๑ การขออนุมัติยกเลิกการใชหลักสูตรรวมและงดรับนิสิตเขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาประมง (สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) สังกัดคณะประมง 



- ๒๕ - 

 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.  

๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น 

   คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารท่ี 

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติใหคณะ

ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรยกเลิกใชหลักสูตรรวม จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาประมง (สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) สังกัดคณะประมง เนื่องจากตนสังกัดปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบแขนงวิชา ซึ่ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีอาจารยไมเพียงพอสําหรับการจัดทําหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยของดรับนิสิตเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป และขอคงรายวิชาทั้งหมดจนกวานิสิตจะสําเร็จการศึกษา 

เนื่องจากมีนิสิตคงคาง  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติยกเลิกการใชหลักสูตรรวมและงดรับนิสิตเขาศึกษาหลักสูตรวิทยา-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) สังกัดคณะประมง   

 

 ๖.๑๒ การขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.  

๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น 

   คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ 

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

ให ๓ สวนงาน ปดหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี ้

   ๑. อนุมัติใหคณะประมงปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ

ประมง เนื่องจากจํานวนนิสิตที่รับเขาศึกษาไมเปนไปตามที่กําหนดและมีหลักสูตรอ่ืนทดแทน คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี-

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง 

   ๒. อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตรปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 

(หลักสูตรนานาชาติ) เนื่องจากควบรวมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 

นานาชาติ) 



- ๒๖ - 

 

   ๓. อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

เครื่องกลและระบบการผลิต เนื่องจากมีหลักสูตรใหมทดแทน คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ระบบการผลิตดิจิทัล (อยูระหวางการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม) 

   โดยใหงดรับนิสิตตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๔ และขอคงรายวิชาในหลักสูตร รายชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรไวเพื่อจัดการเรียนการสอนใหกับนิสิตคงคางจนกวานิสิตจะสําเร็จ

การศกึษาทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติปดหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร 

 

 ๖.๑๓ การขออนุมัติปดโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม (ภาคพิเศษ)   

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม 

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

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  

การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น 

   คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ 

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรปดโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม (ภาคพิเศษ) เนื่องจาก

อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไมเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ปจจุบันไมมีนิสิตตกคาง และไดดาํเนินการปดบัญชีงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบรอยแลว  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติปดโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม 

(ภาคพิเศษ) 

 

  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง 

 ๖.๑๔ การขออนุมัตเิปดรายวิชาวิชาใหมและปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑๒ รายวิชา   

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.  



- ๒๗ - 

 

๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น      

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ 

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ให ๓ สวนงาน เปดรายวิชาใหม จํานวน ๖ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๖ รายวิชา รวมจํานวน ๑๒ รายวิชา ดังนี้ 

  ๑. อนุมัติใหคณะมนุษยศาสตร ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ 

   - รายวิชา ๐๑๓๗๓๑๐๓ เรื่องเลากับการแพทย จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

  ๒. อนุมัติใหคณะสัตวแพทยศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๖ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน  

๑ รายวิชา คือ  

   ๒.๑ เปดรายวิชาใหม จํานวน ๖ รายวิชา 

   - รายวิชา ๐๑๕๓๓๖๖๒ คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางระบาดวิทยาระดับโมเลกุลในการควบคุมโรค

สัตวปก จํานวน ๒(๐-๔-๒) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๕๓๓๖๖๓ คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางการประยุกตใชชีวสารสนเทศในสัตวน้ํา จํานวน 

๒(๐-๔-๒) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๕๓๓๖๖๔ คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางการปฏิบัติการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสัตวปก 

จํานวน ๔(๐-๘-๔) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๕๓๓๖๖๕ คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางสําหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานในฟารม 

สัตวปก จํานวน ๔(๐-๘-๔) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๕๓๓๖๖๖ คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางในอุตสาหกรรมการผลิตสัตวปกสําหรับ 

สัตวแพทย จํานวน ๔(๐-๘-๔) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๑๕๓๓๖๖๗ คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางจัดการสุขภาพลูกไก จํานวน ๔(๐-๘-๔)  

หนวยกิต 

  ๒.๒ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา 

    -   รายวิชา ๐๑๕๓๓๖๖๑ คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางอณูชีววิทยาและชีวสารสนเทศสําหรับ 

การควบคุมโรคในฟารมสุกร จํานวน ๒(๐-๔-๒) หนวยกิต 

  ๓. อนุมัติใหคณะศึกศาสตรและพัฒนศาสตร ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา คือ 

   - รายวชิา ๐๒๑๖๑๑๖๓ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา I จํานวน ๒(๐-๖-๓) หนวยกิต 



- ๒๘ - 

 

   - รายวิชา ๐๒๑๖๑๒๖๓ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา II จํานวน ๒(๐-๖-๓) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๒๑๖๑๓๖๓ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา III จํานวน ๒(๐-๖-๓) หนวยกิต 

   - รายวิชา ๐๒๑๖๑๔๖๓ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา IV จํานวน ๖(๐-๑๘-๙) หนวยกิต 

                   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

                   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ๓ สวนงาน เปดรายวิชาใหมและปรับปรุงรายวิชา รวมจํานวน  

๑๒ รายวิชา 
 

  ๖.๑๕   การขออนุมัติใชรายวิชารวม จํานวน ๑๓ รายวิชา 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม 

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

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศกึษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ 

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ๒ 

สวนงาน ใชรายวิชารวม จํานวน ๑๓ รายวิชา ดังนี ้

   ๑. อนุมัติใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ใชรายวชิารวม จํานวน ๖ รายวิชา ในภาควิชาภาษาศาสตร 

สังกัดคณะมนุษยศาสตร คือ  

    - รายวิชา ๐๑๓๗๒๒๐๓ ภาษาในสื่อ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๓๗๒๒๑๒ ภาษาศาสตรเบื้องตน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๓๗๒๒๒๖ การจัดการทรัพยากรภาษาเพื่อการสรางคลังขอมูล จํานวน ๓(๓-๐-๖) 

หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๓๗๒๓๑๑ การวิเคราะหหนวยคําและโครงสรางประโยค จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๓๗๒๔๑๑ ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

    - รายวิชา ๐๑๓๗๒๒๐๕ เทคนิคการเรียนรูภาษาตางประเทศ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต 

   ๒. อนุมัติใหศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ใชรายวิชารวม จํานวน ๗ รายวิชา คือ 

    - รายวิชา ๐๑๔๕๓๑๐๑ สิทธิขั้นพื้นฐาน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก สังกัดคณะสังคมศาสตร 



- ๒๙ - 

 

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

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ สังกัดคณะสังคมศาสตร 

  - รายวิชา ๐๒๗๑๗๑๑๒ การเมืองไทยรวมสมัย จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต รายวิชาในหมวดวชิา

ศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก สังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

  - รายวิชา ๐๓๗๕๔๒๒๑ การออกเสียงภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต รายวิชา

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

  - รายวิชา ๐๓๗๕๔๒๓๑ การอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต รายวิชา

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

  - รายวิชา ๐๓๗๕๔๒๔๑ โครงสรางทางไวยากรณภาษาอังกฤษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต รายวิชา

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

  - รายวิชา ๐๓๗๕๔๒๕๑ การเขียนยอหนาภาษาอังกฤษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต รายวิชา 

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัตใิห ๒ สวนงาน ใชรายวิชารวม จํานวน ๑๓ รายวชิา 

 

 ๖.๑๖ การขออนุมัติเปดชุดวิชา จํานวน ๒ ชุดวิชา 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร

ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่  

๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติให ๒ สวนงาน เปดชุดวิชา จํานวน ๒ ชุดวิชา รวมจํานวน ๙ รายวิชา เพ่ือเปนวิชาเฉพาะ

เลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาบริการสําหรับโครงการ

ธนาคารหนวยกิต ดังนี้ 



- ๓๐ - 

 

   ๑. อนุมัติใหวิทยาลัยบูรณาการศาสตรเปดชุดวิชา จํานวน ๑ ชุดวิชา คือ ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตไม

ดอกไมประดับเชิงพาณิชย จํานวน ๕ รายวิชา และกําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ภาคบรรยาย หนวยกิตละ 

๖๐๐ บาท ภาคปฏิบัติการ หนวยกิตละ ๘๐๐ บาท (อัตรานี้ไมรวมคาบํารุงมหาวิทยาลัย หนวยกิตละ ๔๐๐ บาท และ 

คาบํารุงธนาคารหนวยกิต หนวยกิตละ ๒๐๐ บาท) ดังนี ้

  - รายวิชา ๐๑๖๘๓๔๑๑ เทคโนโลยีการผลิตไมดอกเพื่อการคา จํานวน ๔(๒-๖-๗) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๖๘๓๔๑๒ เทคโนโลยีการผลิตไมใบเพ่ือการคา จํานวน ๔(๒-๖-๗) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๖๘๓๔๑๓ การสรางมูลคาเพ่ิมไมดอกไมประดับ จํานวน ๖(๔-๖-๑๑) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๖๘๓๔๑๔ ธุรกิจไมดอกไมประดับและผลิตภัณฑ จํานวน ๓(๒-๓-๖) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๖๘๓๔๑๕ ประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีการผลิตไมดอกไมประดับเชิงพาณิชย  

จํานวน ๓(๐-๕-๙) หนวยกิต 

  ๒. อนุมัติใหโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีเปดชุดวิชา จํานวน ๑ ชุดวิชา คือ ชุดวิชาสมุนไพรไทย

เพ่ือสุขภาพ จํานวน ๔ รายวิชา และกําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ภาคบรรยาย หนวยกิตละ ๔๐๐ บาท 

ภาคปฏิบัติการ หนวยกิตละ ๘๐๐ บาท (อัตรานี้ไมรวมคาบํารุงมหาวิทยาลัย หนวยกิตละ ๔๐๐ บาท และคาบํารุงธนาคาร

หนวยกิต หนวยกิตละ ๒๐๐ บาท) ดังนี ้

   - รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๔๖ วัตถุดิบสมุนไพรไทย จํานวน ๖(๓-๙-๑๑) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๔๗ สรรพคณุสมุนไพรไทย จํานวน ๖(๓-๙-๑๑) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๗๘๒๔๔๘ การปรุงยาสมุนไพรไทย จํานวน ๖(๒-๑๒-๑๐) หนวยกิต 

  - รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๔๙ ประสบการณวิชาชีพดานสมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพ จํานวน ๒(๐-๖-๓)  

หนวยกิต 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ๒ สวนงาน เปดชุดวิชา จํานวน ๒ ชุดวิชา รวมจํานวน ๙ รายวิชา 

เพ่ือเปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชา

บริการสําหรับสําหรับโครงการธนาคารหนวยกิต  

 

  เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงาน ๒ เรื่อง 

 ๖.๑๗ การขออนุมัติ (ราง) ตัวอยางใบปริญญาบัตรโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรวมปริญญา 

(Joint Degree Program) 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙ 



- ๓๑ - 

 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติหลักสูตร

การศึกษาและการเปดสอน รวมท้ังการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ 

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อ

พิจารณาอนุมัติใหอนุมัติ (ราง) ใบปริญญาบัตรโครงการ Joint Degree Program ระหวาง Yamaguchi University และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ซึ่งใช ๓ ภาษาบนแผนเดียว ประกอบดวย ภาษาไทย ภาษาญ่ีปุน และภาษาอังกฤษ และระบุ

เลขที่ใบประกาศ (Ref.No.) ในปริญญาบัตร โดยขอใชรูปแบบใบปริญญาบัตรที่ผานความเห็นชอบนี้กับโครงการจัด 

การเรียนการสอนหลักสูตรรวมปริญญา (Joint Degree Program) อ่ืน ๆ ตอไป 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ (ราง) ตัวอยางใบปริญญาบัตรโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

รวมปริญญา (Joint Degree Program) 

 

 ๖.๑๘ การขออนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน ระหวางสถาบัน

สมาชิกของที่ประชุมคณะผูบริหารบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) 

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารที่ 

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน ระหวางสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผูบริหาร

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) ตามมติท่ีประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) เพื่อแสดงเจตนารมณรวมกันในการสงเสริมใหเกิดความ

เชื่อมโยงการศึกษาระหวางสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ (ทคบร.) เปดโอกาสใหนิสิต/นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาขามสถาบัน เพ่ือเปนการใชทรัพยากร

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมประสบการณทางวิชาการและสังคมแกนิสิต/นักศึกษา    

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 
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   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน 

ระหวางสถาบันสมาชิกของท่ีประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

(ทคบร.) 

 

  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๑๙  การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ จํานวน 

๕๐ ราย  

  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา การอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ 

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศกึษา ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ จํานวน ๕๐ คน ดังนี้    

 ระดับบณัฑิตศึกษา จํานวน ๕๐ คน 

  ดุษฎีบัณฑิต  ๑๑  คน   

  มหาบัณฑิต ๓๙  คน 

  รวมผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)   

   - ดุษฎีบัณฑิต  ๑๑  คน   

   - มหาบัณฑิต ๓๙  คน 

   รวมทั้งสิ้น  ๕๐  คน 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ จํานวน ๕๐ คน  

 

วาระที ่๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     

 ๗.๑ กําหนดการประชุม และวันปดรับเรื่องเขาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕      
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  ตามขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดวา “ใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมไวลวงหนาตามปปฏิทินและ

ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเรียกประชุมตามกําหนดเวลานั้น ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรจะสั่งงด 

การประชุมครั้งใดก็ได” นั้น    

   ดังนั้น ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงขอแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   

เกษตรศาสตร และวันรับปดเรื่องเขาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้     

  

ครั้งที่ประชุม      วันที่ประชุม       วันปดรับเรื่อง       

๑/๒๕๖๕    วันจันทรที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕    วันพฤหัสบดทีี่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒/๒๕๖๕    วันจันทรที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕     วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕   

๓/๒๕๖๕    วันจันทรที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  วันพฤหัสบดทีี่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔/๒๕๖๕    วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕    วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

๕/๒๕๖๕   วันจันทรที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖/๒๕๖๕ วันจันทรที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดทีี่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔๕ 

๗/๒๕๖๕ วันจันทรที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  วันพฤหัสบดทีี่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘/๒๕๖๕  วันจันทรที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๙/๒๕๖๕  วันจันทรที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐/๒๕๖๕  วันจันทรที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๑/๒๕๖๕  วันจันทรที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๒/๒๕๖๕ วันจันทรที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมทราบและเห็นชอบ 

   ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ 

 

วาระที ่๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ        

 ๘.๑ การแตงตั้งศาสตราจารย จํานวน ๕ ราย 

   ดวยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสังกัดมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย จํานวน ๕ ราย ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ 

๒๙๗ ง ลงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
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  ๑) รองศาสตราจารยจิระเดช  แจมสวาง สังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ตั้งแตวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐   

  ๒) รองศาสตราจารยเพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแตวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๓) รองศาสตราจารยไพศาล  คงคาฉุยฉาย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแตวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๔) รองศาสตราจารย น.ท. สุมิตร  สุวรรณ สังกัดคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ใหดํารงตําแหนง

ศาสตราจารย ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร ตั้งแตวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑   

  ๕) รองศาสตราจารยอรินทิพย  ธรรมชัยพิเนต สังกัดคณะวิทยาศาสตร ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

ในสาขาวิชาพันธุศาสตร ตั้งแตวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมทราบ 

   ที่ประชุมทราบ 
 

 ๘.๒ รายงานการจายเงินรายไดกรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การกําหนดวงเงินการอนุมัติดําเนินการและการสั่งจาย 

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

อนุมัติดําเนินการและการสั่งจายเงินทุกหมวดรายจาย กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน)   

ใหอธิการบดีรายงานการอนุมัติสั่งจายเงินใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย นั้น      

   กองคลังขอรายงานวาไมมีสวนงานจายเงินรายได กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจํา 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมทราบ  

   ที่ประชุมทราบ 
 

 ๘.๓ รายงานผลการดําเนินงานสํานักงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

   มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดําเนินงานสํานักงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  
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   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ทั้งนี้ ขอใหนําไปเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมครั้งตอไป  

 

 ๘.๔  รับทราบการอนุมัติขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องรองทุกข จํานวน ๒ ราย 

              ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๙  

ขอ ๑๘ กําหนดวา “การพิจารณาเรื่องรองทุกขให ก.อ.ม. พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ ตอผูรองทุกขของ

ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข และในกรณีจําเปนและสมควร อาจขอเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ เพ่ิมเติม 

รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอใหผูแทน

หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจง ขอเท็จจริงเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาได ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวตองใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับ

หนังสือรองทุกข ในกรณีที่ไมสามารถพิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง  

ใหก.อ.ม. แจงเหตุที่ทําใหการพิจารณาเรื่องรองทุกขไมแลวเสร็จตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือสั่งขยายระยะเวลา

ดําเนินการไดตามความจําเปนในแตละกรณี ครั้งละไมเกินสามสิบวัน ทั้งนี้ ผูรองทุกขมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได 

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 

               เพ่ือใหการพิจารณาเรื่องรองทุกขเปนไปดวยความเรียบรอย ประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข

ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.อ.ม.) ไดเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ไดอนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ราย และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือทราบ ดังนี้   

   ๑. รายที่ ๑ พนักงานงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง คณะ

ประมง รองทุกขกรณีคําสั่งคณะประมงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีนิสิตรองเรียนมีกระบวน 

การเรียนการสอนไมเปนธรรมในรายวิชาอนุกรมวิธานของปลา รหัสวิชา ๐๑๒๕๒๓๑๑ ที่บังคับใหนิสิตซื้ออุปกรณ

วิทยาศาสตรใชในการเรียนและใหเปลี่ยนตัวผูสอน (ผูรองทุกข) จนกวาจะเสร็จสิ้นการตรวจสอบขอเท็จจริง โดยอนุมัตใิห

ขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องรองทุกข ครั้งท่ี ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน ตั้งแตวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  - วันที่ ๒๑ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

               ๒. รายท่ี ๒ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สํานักงานเลขานุการ คณะพาณิชยนาวี

นานาชาติ รองทุกขไมไดรับความเปนธรรมจากการถูกยกเลิกการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ในรอบการประเมิน

เลื่อนคาจาง ชวงวันท่ี ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอนุมัติใหขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่อง

รองทุกข ครั้งที่ ๗ ออกไปอีก ๓๐ วัน ตั้งแตวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - วันท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

               ประธานฯ ขอใหที่ประชุมทราบ 

   ที่ประชุมทราบ  



- ๓๖ - 

 

 ๘.๕ กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยลาออก ๑ ราย    

   ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ไดแตงตั้ง นายวิศิษฐ  คชสิทธิ์ เปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๒๗ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป นั้น 

   เนื่องจาก นายวิศิษฐ  คชสิทธิ์ มีภารกิจทางธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น อาจไมสามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ

และตอเนื่อง จึงขอลาออกตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป  

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอใหที่ประชุมทราบ 

   ที่ประชุมทราบ 

 

วาระที ่๙  เรื่องอื่น ๆ   

  - 

 

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

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๕๐ น. 
 

 

 

 

          (ผูชวยศาสตราจารยธานินทร  คงศลิา)                                         (นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล) 

        รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย                                รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน 

                และพัฒนาทรัพยากรมนุษย                                              สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

         เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                         ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                

                 ผูตรวจรายงานการประชุม                                                    ผูจดรายงานการประชุม        
 


