คัดจากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันจันทรที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และการประชุมทางไกลออนไลนผานระบบ Zoom
...................................................
ผูมาประชุม
๑. นายกฤษณพงศ กีรติกร
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
๓. นายกฤษฎา บุณยสมิต
๔. ศาสตราจารยเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
๕. พลเอก นายแพทย ชุมพล เปยมสมบูรณ
๖. นายชุมพล พรประภา
๗. ศาสตราจารยดิเรก ปทมสิริวัฒน
๘. รองศาสตราจารยพีรเดช ทองอําไพ
๙. รองศาสตราจารยยืน ภูวรวรรณ
๑๐. รองศาสตราจารยสมพร อิศวิลานนท
๑๑. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๒. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ
๑๓. รองศาสตราจารยอาชัญญา รัตนอุบล
๑๔. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
๑๕. นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล
๑๖. นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ
๑๗. นายจงรัก วัชรินทรรัตน
๑๘. รองศาสตราจารยวีระเกษตร สวนผกา
๑๙. รองศาสตราจารยลดาวัลย พวงจิตร
๒๐. รองศาสตราจารยอภิสิฏฐ ศงสะเสน

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรรมการ
ในพระบรมราชูปภัมภ (ส.มก.)๑
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรรมการ
ประธานสภาพนักงาน
กรรมการ
ประธานกรรมการวิชาการ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
กรรมการ

-๒๒๑. ผูชวยศาสตราจารยปารเมศ กําแหงฤทธิรงค
๒๒. ผูชวยศาสตราจารยอนามัย ดําเนตร
๒๓. นายดํารงค ศรีพระราม
๒๔. รองศาสตราจารยบดินทร รัศมีเทศ
๒๕. รองศาสตราจารยบัญชา ขวัญยืน
๒๖. รองศาสตราจารย นท. สุมิตร สุวรรณ
๒๗. นางพงศพงา เนตรหาญ
๒๘. ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา
๒๙. นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
กรรมการ
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย
รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
ผูชว ยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูมาประชุมไมได
๑. นายโสภณ ภูเกาลวน
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ อมเรศ ภูมิรัตน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยเสรี กุญแจนาค
๒. ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา
๓. นายฉัตรชัย จรูญพงศ

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
รักษาการแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย

ลาประชุม
ติดภารกิจอื่น

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.
ฯลฯ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๑๓ เรื่อง
๖.๙ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตร
นานาชาติ) ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙

-๓มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน าที่ เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลั ยในเรื่ องการพิจารณาเกี่ย วกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต (หลักสูตร
นานาชาติ) ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) โดยกําหนดเปดรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา
๒๕๖๖ จํานวน ๔๐ คนตอป โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
๑. ส ง เสริ ม นวั ต กรรมระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor of
Innovation: EECi) ตรงกั บ ความต อ งการของตลาดแรงงาน และสามารถสนั บ สนุ น แผนยุ ทธศาสตร ภ ายใต น โยบาย
Thailand 4.0 นั บ ว า เป น การพั ฒ นาศั กยภาพสมรรถนะทุน มนุษย ในระดับ ที่สูง ขึ้น ของบุ คลากรในภาคอุต สาหกรรม
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก
๒. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ และมี ทั ก ษะทางวิ ศ วกรรมยานยนต แ ละการใช ภ าษา
ตางประเทศ ทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหนิสิตไทยและตางประเทศไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานความรูทาง
วิชาการและวัฒนธรรมตาง ๆ รวมกัน รวมทั้งสงเสริมการขยายโลกทัศนใหกวางสูการเปนประชาคมโลกดานเทคโนโลยีเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลก
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มี มติอนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาบรรจุห ลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมยานยนต (หลักสู ตรนานาชาติ) ไวในแผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุด มศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๒๕๖๙) โดยกําหนดเปดรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๖ จํานวน ๔๐ คนตอป
๖.๑๐ การขออนุมัติหลักสูตรใหม จํานวน ๓ หลักสูตร
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่ อวันจัน ทรที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได แตงตั้ งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ฯ
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
อนุมัติให ๒ สวนงาน เปดสอนหลักสูตรใหม จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

-๔สวนงาน
๑) คณะมนุษยศาสตร

๒) คณะสถาปตยกรรมศาสตร

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปดสอน
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕
และกําหนดรับนิสิต จํานวน ๓๐ คน/ป
๑) หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔
และกําหนดรับนิสิต แผน ก แบบ ก๑ จํานวน ๕ คน/ป และนิสิตแผน ก
แบบ ก๒ จํานวน ๕ คน/ป
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยมีกําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔
และกําหนดรับนิสิต แผน ๑.๑ จํานวน ๓ คน/ป และนิสิตแผน ๑.๒
จํานวน ๒ คน/ป

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติหลักสูตรใหม จํานวน ๓ หลักสูตร
๖.๑๑ การขออนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ
จํานวน ๒ โครงการ
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน าที่เ สนอแนะต อสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องการพิ จารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
อนุมัติใหคณะวิทยาการจัดการเปดสอนโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยใชหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภา

-๕มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทรที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีกําหนดการ
เปดรับนิสิตเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๖๐ คน/ป
๒. โครงการหลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ บัณ ฑิต สาขาวิ ช าการจัดการโลจิส ติ กส (หลั กสู ต รภาษาอั ง กฤษ)
โดยใชหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยมีกําหนดการเปดรับนิสิตเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๖๐ คน/ป
ทั้งนี้ ระเบียบการบริหารการเงินของโครงการฯ ขอใชประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนด
อัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย
และหลั กสู ตรที่ จัดการเรี ย นการสอนเป น ภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต
ศรีราชา พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะ
วิทยาการจัดการ จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
๒. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
๖.๑๒ การขออนุมัติรวมโครงการพิเศษ จํานวน ๒ โครงการ ใหอยูภายใตโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได แตงตั้ งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ฯ
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหคณะวิทยาการจัดการรวมโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ

-๖พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม ภาคพิ เ ศษ และโครงการหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารและพั ฒ นา
อุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ใหอยูภายในโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีมติอนุมัติใหเปดสอนโครงการ
พิเศษทั้งสองโครงการดังกลาว
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหรวมโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ และโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ ใหอยูภายใตโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
๖.๑๓ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑๓ หลักสูตร
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได แตงตั้ งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ฯ
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
อนุมัติให ๗ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑๓ หลักสูตร โดยใหมีผลตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๙ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๓ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่
๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
สวนงาน
๑) คณะมนุษยศาสตร

๒) คณะวิทยาศาสตร

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศ
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐

-๗สวนงาน
๓) คณะวิศวกรรมศาสตร
๔) คณะเทคนิคการสัตวแพทย

๕) คณะวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร
๖) คณะศิลปศาสตร
และวิทยาการจัดการ
๗) โครงการสหวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสขุ ภาพสัตว
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
และเทคโนโลยี ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตร
ใชรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา)
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
และชีวสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
และชีวสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ๗ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑๓
หลักสูตร โดยใหมีผลตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๙ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา
๒๕๖๓ จํานวน ๓ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑ หลักสูตร
๖.๑๔ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร
ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ในการประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจั นทรที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได แตงตั้ งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ฯ

-๘ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ๖
สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร โดยเริ่มใชกับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ป
การศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๑ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๔ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๒ ป
การศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๕ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
สวนงาน
๑) คณะมนุษยศาสตร
๒) คณะวิทยาศาสตร

๓) คณะวิศวกรรมศาสตร

๔) คณะเกษตร กําแพงแสน
๕) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

๖) วิทยาลัยชลประทาน

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระหวางประเทศ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
และการออกกําลังกาย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
และการออกกําลังกาย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร

-๙ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ๖ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๑๑ หลักสูตร โดยเริ่มใชกับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๑ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๔ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๕ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่
๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑ หลักสูตร
๖.๑๕ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๕๓ หลักสูตร
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุ มครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจั นทรที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได แตงตั้ งคณะกรรมการวิ ชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ฯ
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
อนุมัติให ๑๖ สวนงาน ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๕๓ หลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเริ่มใชกับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป ดังนี้
สวนงาน
๑) คณะเกษตร

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุง
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมและการจัดการ
นวัตกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๑๐ สวนงาน
๒) คณะบริหารธุรกิจ
๓) คณะประมง

๔) คณะมนุษยศาสตร

๕) คณะวนศาสตร
๖) คณะวิทยาศาสตร

๗) คณะวิศวกรรมศาสตร

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุง
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการ
และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๖) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๗) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๑๑ สวนงาน

๘) คณะศึกษาศาสตร

๙) คณะเศรษฐศาสตร

๑๐) คณะสังคมศาสตร

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุง
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๕) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๖) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกต
สําหรับการเกษตรและสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๑๒ สวนงาน
๑๑) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๒) คณะเกษตร กําแพงแสน
๑๓) คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร

๑๔) คณะศิลปศาสตร
และวิทยาการจัดการ
๑๕) คณะเศรษฐศาสตร
ศรีราชา

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุง
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๕) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน้ําตาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก)

- ๑๓ สวนงาน
๑๖) โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุง
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก)

ทั้งนี้ ไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิ น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศึกษาศาสตร ดังนี้
๑. เนื่ องด ว ยทั้ งสองหลั กสู ตรดังกลาวไดมีการปรับ เปลี่ย นชื่อหลักสูตรและชื่อปริญ ญา โดยตัดคําวา
“การศึกษา” ออกจากชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาเดิม ซึ่งอาจสงผลตอเอกลักษณของหลักสูตรและปริญญาจากคณะ
ศึกษาศาสตร โดยผูเขามาศึกษาในหลักสูตรนั้น สามารถนําองคความรูที่ไดไปประยุกตใชตามบริบทสังคม
๒. การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา อาจมีผลกระทบตอการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการและ
วิชาชีพไดในอนาคต
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ๑๖ สวนงาน ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๕๓ หลักสูตร โดยเริ่มใช
กั บ นิ สิ ต ตั้ ง แต ภ าคการศึ ก ษาที่ ๑ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ เป น ต น ไป และขอให ค ณะศึ ก ษาศาสตร นํ า ข อ สั ง เกตของ
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ไปพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๖.๑๖ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.๐๘) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรนิวเคลียร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ในการประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่ อวั นจั นทร ที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน าที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิ จารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ใหคณะวิทยาศาสตรปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยที่ไมกระทบกับโครงสรางหลักสูตร (สมอ.๐๘) ของหลักสูตรวิทยาศาสตร-

- ๑๔ บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรนิวเคลียร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแกไขการพิมพผิด โดยเริ่มใชกับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาที่
๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
รายวิชา
รายวิชา ๐๑๔๒๖๒๑๓
เคมีนิวเคลียร
รายวิชา ๐๑๔๒๖๔๒๒
ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรและแผนฉุกเฉิน
รายวิชา ๐๑๔๒๖๓๑๒
การวัดปริมาณรังสี

จากเดิม

ปรับแกไขใหม

วิชาที่ตองเรียนมากอน
๐๑๔๐๓๑๑๑ และ ๐๑๔๐๓๑๑๓

วิชาที่ตองเรียนมากอน
๐๑๔๐๓๑๑๑ หรือ ๐๑๔๐๓๑๑๓

วิชาที่ตองเรียนมากอน ๐๑๔๒๖๔๑๑

วิชาที่ตองเรียนมากอน
๐๑๔๒๖๓๑๕

วิชาที่ตองเรียนมากอน ๐๑๔๒๖๒๑๒

วิชาที่ตองเรียนมากอน
๐๑๔๒๑๒๑๒

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.๐๘) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรนิวเคลียร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒
๖.๑๗ การขออนุมัติแกไขชื่อปริญญาและสาขาวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนสง
ทางทะเล ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ในการประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่ อวั นจั นทร ที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน าที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิ จารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
อนุมัติใหคณะพาณิชยนาวีนานาชาติแกไขชื่อปริญญาและสาขาวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนสง
ทางทะเล ฉบั บ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแก ไขการพิ ม พ ชื่ อย อปริ ญญา จาก B.Sc. (Maritime Transportation) เปน B.S.
(Maritime Transportation) ใน มคอ. ๒ หน า ๑ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เรื่ อ ง
ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.
๒๕๕๙

- ๑๕ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ อนุ มั ติ แก ไขชื่ อปริ ญญาและสาขาวิ ชาของหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการขนสง ทางทะเล ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๑๘ การขออนุมัติแกไขผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ในการประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่ อวั นจั นทร ที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน าที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิ จารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่
๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติให
คณะวิทยาศาสตรแกไขผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหขอมูลใน มคอ. ๒ ถูกตอง และสอดคลองกับขอมูลที่ปรากฎใน
ระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. แกไขผลงานวิจัยของ นายนพฤทธิ์ จินันทุยา หนา ๑๙
จากเดิม
แกไขเปน
๑. Percolation of the ferromagnetic rigid bonds in ๑. Development of laser driver for gauge block
spin glass model, 2557
interferometer, 2559
จากเดิม
แกไขเปน
๒. Development of laser driver for gauge block
๒. Development of measurement system for
interferometer, 2559
gauge block interferometer, 2560
๓. Application of computational colour science to ๓. Colour measurements of pigmented rice
grain using flatbed scanning and image
the Riceberry grain standardization, 2559
analysis, 2560
๒. แกไขผลงานวิจัยของ นางสาวสุธารัตน โชติกประคัลภ หนา ๒๐

- ๑๖ จากเดิม
๑. A study on thermal conductivity of thermal
insulation product from core and pore of
pineapple, 2556
๒. Photoacoustic setup of solid sample in
Thailand, 2558
๓. FWHM calculation of Zircon gem-materials
before and after thermal enhancement, 2560

แกไขเปน
๑. Thermal characterization of clay roof tile
using photothermal deflection technique,
2560
๒. Digital lock-in amplifier based on soundcard
interface for physics laboratory, 2560
๓. FWHM calculation of Zirco gem-materials
before and after thermal enhancement,
2560

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแกไขผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๑๙ การขออนุมัติยกเลิกการใชหลักสูตรรวมและงดรับนิสิตเขาศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติหลักสูตร
การศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่
๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติให
คณะศิล ปศาสตรและวิ ทยาศาสตรย กเลิกการใชห ลักสูตรรว มและงดรั บนิ สิตเขาศึกษาในหลักสูตรศิล ปศาสตรบั ณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใชรวมกับคณะมนุษยศาสตร โดยของดรับนิสิตในปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป โดยไมมี
นิสิตตกคาง เนื่องจากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนในหลักสูตรไมเพียงพอ
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา

- ๑๗ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยกเลิกการใชหลักสูตรรวมและงดรับนิสิตเขาศึกษาของหลักสูตร
ศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น ธุ ร กิ จ คณะศิล ปศาสตรแ ละวิ ทยาศาสตร และมี ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให
มหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
๑. ขอให มหาวิทยาลัยพิ จารณาสนับสนุนการจัดการเรีย นการสอนภาษาจีน ในทุกวิทยาเขต เพราะ
หลักสูตรเกี่ยวกับภาษายังเปนที่ตองการของผูเรียน และภาษาจีนจะเปนภาษาธุรกิจตอไปในอนาคต
๒. ขอใหมหาวิทยาลัยกําชับคณะที่ขอยืมหลักสูตรไปเปดสอนตางวิทยาเขตใหความสําคัญในเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนใหเปนไปตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพเชนเดียวกับ
คณะตนสังกัดเจาของหลักสูตรดวย
๖.๒๐ การขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ในการประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจั นทรที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได แตงตั้ งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ฯ
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ใหอนุมัติให ๒ สวนงาน ปดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. อนุมัติใหคณะศึกษาศาสตรปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา
หลั กสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่ องจากได ปรั บปรุ งหลั กสู ตรจาก ระบบ ๕ ป เป น ๔ ป ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยการควบรวมสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษาไวในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน “วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา” โดยคง
รายวิชาในหลักสูตรไว เนื่องจากยังมีนิสิตตกคาง จํานวน ๖๕ คน
๒. อนุมัติใหคณะสัตวแพทยศาสตรปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพทาง
สัตวแพทย (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากหลักสูตรไมไดปรับปรุงหลักสูตรภายในระยะเวลา ๕ ป โดย
คงรายวิชา ๐๑๕๑๕๕๙๙ วิทยานิพนธ จํานวน ๙ หนวยกิต เนื่องจากมีนิสิตตกคางจํานวน ๗ คน
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ๒ สวนงาน ปดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร

- ๑๘ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๖ เรื่อง
๖.๒๑ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๙๒ รายวิชา
ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ในการประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่ อวั นจั นทร ที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน าที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิ จารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่ อพิจารณาอนุมัติ
อนุมัติให ๑๘ สวนงาน เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑๗ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๗๕ รายวิชา ดังนี้
๑. อนุมัติใหคณะเกษตร ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา คือ
- รายวิชา ๐๑๐๐๗๑๐๑ พืชสวนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๐๐๙๑๐๒ มนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๐๐๕๑๐๑ เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๐๐๑๓๑๗ ผูนํากับการพัฒนาภาคการเกษตร จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๒. อนุมัติใหคณะมนุษยศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๕ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน
๓๐ รายวิชา คือ
๒.๑ เปดรายวิชาใหม จํานวน ๕ รายวิชา
- รายวิชา ๐๑๓๙๐๑๐๔ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเปนผูประกอบการสมัยใหม จํานวน
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๐๑๐๔ ศิลปะการอานคน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๔๑๐๑ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร I จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๔๑๐๒ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร II จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๔๑๐๓ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร III จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๒.๒ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒๕ รายวิชา
- รายวิชา ๐๑๓๗๑๑๑๑ สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู จํานวน ๑(๑-๐-๒) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๖๑๑๐๑ การใชภาษาไทยเบื้องตน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๖๑๑๐๒ การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๖๑๑๐๓ การอานภาษาไทยเชิงวิจารณ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๗ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จําเปน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๘ ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเพลง จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต

- ๑๙ - รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๙ ทักษะการฟง-การพูดภาษาอังกฤษที่จําเปน จํานวน ๓(๓-๐-๖)
หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๑๙ ทักษะการอานภาษาอังกฤษที่จําเปน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๒๑ คําและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๑ การอานและเขียนภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ จํานวน
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๒ การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๓ โครงสรางภาษาอังกฤษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๔ การนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๕ การอานภาษาอังกฤษดานสื่อสารมวลชน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๖ ภาษาอังกฤษวิชาการ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๗ การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๘ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผานเกม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๒๐๙ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ จํานวน ๓(๓-๐-๖)
หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๓๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๓๐๗ ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๔ ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย I จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๕ ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย II จํานวน ๓(๓-๐-๖)
หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๕๕๑๐๖ การสื่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๙๐๑๐๒ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๘๗๑๐๒ ปรัชญาสําหรับชีวิตยุคใหม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๓. อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน
๔ วิชา คือ
๓.๑ เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา
- รายวิชา ๐๑๔๑๘๒๒๓ วิทยาการขอมูลและโปรแกรมประยุกต จํานวน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต
๓.๒ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา
- รายวิชา ๐๑๔๐๑๒๐๑ พืชเพื่อการสรางคุณคาชีวิต จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๔๑๘๑๐๑ การใชงานคอมพิวเตอร จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต

- ๒๐ - รายวิชา ๐๑๔๑๘๑๐๓ สุขภาพและสังคมดิจิทัล จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๔๑๘๑๐๕ ศิลปะสรางสรรคดิจิทัล จํานวน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต
๔. อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตร ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ
- รายวิชา ๐๑๒๐๐๑๐๑ การคิดเชิงนวัตกรรม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๕. อนุมัติใหคณะศึกษาศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน
๑๑ รายวิชา คือ
๕.๑ เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา
- รายวิชา ๐๑๑๗๔๑๒๓ คายพักแรมนันทนาการ จํานวน ๒(๑-๒-๔) หนวยกิต
๕.๒ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑๑ รายวิชา
- รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๓๑ วายน้ําเพื่อสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๔๑ การเตนแอโรบิกเพื่อสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๔๒ การเตนรําพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๔๓ การเตนลีลาศเพื่อสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๔๔ รําไทยเพื่อสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๖๒ โบวลิ่งสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๖๓ กอลฟเพื่อสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๑๗๕๑๖๔ จักรยานเพื่อสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๑๗๓๑๕๑ เอดสศึกษา จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๑๗๔๒๓๑ นันทนาการเบื้องตน จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๑๗๖๑๔๑ การวางแผนชีวิตและอาชีพสําหรับคนรุนใหม จํานวน ๒(๒-๐-๔)
หนวยกิต
๖. อนุมัติใหคณะเศรษฐศาสตร ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ
- รายวิชา ๐๑๑๐๑๑๐๑ เศรษฐศาสตรทั่วไปในกระแสโลกาภิวัตน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๗. อนุมัติใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา คือ
- รายวิชา ๐๑๒๔๐๐๑๑ การออกแบบในชีวิตประจําวัน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๒๔๔๑๐๑ การออกแบบเพื่อความเปนอยูที่ดี จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๘. อนุมัติใหคณะสังคมศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน
๑ รายวิชา คือ

- ๒๑ ๘.๑ เปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา
- รายวิชา ๐๑๔๕๓๑๐๑ สิทธิขั้นพื้นฐาน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๔๕๓๑๐๓ กฎหมายสําหรับผูประกอบการใหม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๘.๒ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
- รายวิชา ๐๑๔๕๕๑๐๑ การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๙. อนุมัติใหคณะสัตวแพทยศาสตร ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ
- รายวิชา ๐๑๕๓๐๖๘๒ คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับสัตวแพทย
จํานวน ๔(๐-๘-๔) หนวยกิต
๑๐. อนุมัติใหคณะเกษตร กําแพงแสน เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา คือ
- รายวิชา ๐๒๐๓๒๓๐๔ เกษตรเพื่อโลกสีเขียว จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต
๑๑. อนุมัติใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา และปรับปรุง
รายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา คือ
๑๐.๑ เปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา
- รายวิชา ๐๒๗๒๘๑๐๑ เคมีในชีวิตสมัยใหม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๒๗๒๘๑๐๒ สารสีในงานศิลปะ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๑๐.๒ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
- รายวิชา ๐๒๗๑๔๑๐๑ การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๑๒. อนุมัติใหคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา คือ
- รายวิชา ๐๔๑๐๑๒๐๑ วิถีชวี ิตเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๔๑๐๑๓๐๒ จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๑๓. อนุมัติใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ เปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา และปรับปรุง
รายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๑๓.๑ เปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา
- รายวิชา ๐๔๓๕๕๑๘๑ กิจกรรมยามวางเพื่อสุขภาพ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๔๓๕๕๑๘๕ จานรอนเพื่อสุขภาพ จํานวน ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต
๑๓.๒ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
- รายวิชา ๐๔๘๓๗๑๑๑ กีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี จํานวน ๒(๑-๒-๓) หนวยกิต

- ๒๒ ๑๔. อนุมัติใหคณะวิทยาการจัดการ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา คือ
- รายวิชา ๐๓๗๕๗๓๖๑ การภาษีอากรธุรกิจ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๓๗๕๔๒๗๑ ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๑๕. อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา คือ
- รายวิชา ๐๓๖๕๔๑๑๑ สุนทรียศาสตรทางการกีฬา จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๑๖. อนุมัติใหคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา คือ
- รายวิชา ๐๓๕๒๑๑๐๑ ทะเลกับชีวิต จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
๑๗. อนุมัติใหวิทยาลัยบูรณาการศาสตร เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๑๔ รายวิชา คือ
๑๗.๑ เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๑๑๒ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน จํานวน ๓(๒-๓-๖)
หนวยกิต
๑๗.๒ ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑๔ รายวิชา
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๓๑ มรดกอารยธรรมโลก จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๓๒ ไทยศึกษา จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๕๑ การพัฒนาสมรรถนะหลักผานสุขภาพหนึ่งเดียว จํานวน ๒(๒-๐-๔)
หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๒๓ ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน ๒(๑-๒-๔)
หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๑๓ พลเมืองดิจิทัล จํานวน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๒๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๑๑ อาหารเพื่อมนุษยชาติ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๓๓ ศิลปะการดําเนินชีวิต จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๓๖ ความสุขในพลวัตของชีวิต จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๔๑ เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๔๓ การคิดสรางสรรคเพื่อการจัดการคุณคา จํานวน ๓(๓-๐-๖)
หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๔๘ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและสุขภาวะ จํานวน ๓(๓-๐-๖)
หนวยกิต

- ๒๓ - รายวิชา ๐๑๙๙๙๒๑๓ สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และชีวิต จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๙๙๙๑๑๑ ศาสตรแหงแผนดิน จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต
๑๘. อนุมัติใหโครงการบูรณาการ วิทยาเขตกําแพงแสน ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๕ รายวิชา คือ
- รายวิชา ๐๒๙๙๙๐๔๔ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๒๙๙๙๑๔๔ ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย จํานวน ๑(๑-๐-๒) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๒๙๙๙๐๔๒ การพัฒนานิสิต จํานวน ๓(๒-๓-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๒๙๙๙๑๔๗ ไทยในพลวัตอาเซียน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๒๙๙๙๐๔๕ การเพิ่มคุณคาชีวิตดวยวิถีชุมชน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ๑๘ สวนงาน เปดรายวิชาใหม จํานวน ๑๗ รายวิชา และปรับปรุง
รายวิชา จํานวน ๗๕ รายวิชา รวม ๙๒ รายวิชา
๖.๒๒ การขออนุมัติใชชุดวิชารวม จํานวน ๒ ชุดวิชา
ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ในการประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่ อวั นจั นทร ที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน าที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิ จารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่
๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติให
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรใชชุดวิชารวม จํานวน ๒ ชุดวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร
แหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปเปดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non Degree) ณ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ดังนี้
๑) ชุดวิชาวิทยาการขอมูลสําหรับธุรกิจ
๒) ชุดวิชาศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความมั่งคงและยั่งยืน
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใชชุดวิชารวม จํานวน ๒ ชุดวิชา

- ๒๔ ๖.๒๓ การขออนุมัติเขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๓๒ รายวิชา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติหลักสูตร
การศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่
๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติให
๒ สวนงาน เขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๒ รายวิชา ดังนี้
๑. อนุมัติใหคณะวนศาสตร เขารวมโครงการฯ จํานวน ๒๙ รายวิชา
๒. อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตรการกีฬา เขารวมโครงการฯ จํานวน ๓ รายวิชา
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๒ รายวิชา
๖.๒๔ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหมสําหรับโครงการธนาคารหนวยกิตเพื่อเปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคาร
หนวยกิต จํานวน ๒ ชุดวิชา และกําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติหลักสูตร
การศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑
มี นาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุ มครั้ งที่ ๔/๒๕๖๔
เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อ
พิจารณาอนุมัติใหวิทยาลัยบูรณาการศาสตรเปดรายวิชาใหมเพื่อเปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคารหนวยกิต จํานวน ๒ ชุดวิชา
และกําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ดังนี้

- ๒๕ ๑. ชุดวิชาการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค จํานวน ๔ รายวิชา รวม ๒๐(๙-๒๐-๓๐) หนวยกิต และ
กําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา ๑๗,๕๐๐ บาท (อัตรานี้ไมรวมคาบํารุงมหาวิทยาลัย หนวยกิตละ
๔๐๐ บาท และคาบํารุงธนาคารหนวยกิต หนวยกิตละ ๒๐๐ บาท)
- รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๑๕ นิเวศวัฒนธรรมเกษตรเพื่อการทองเที่ยว จํานวน ๖(๓-๖-๙) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๑๖ การออกแบบการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค จํานวน ๖(๓-๖-๙)
หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๑๗ การตลาดการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค จํานวน ๖(๓-๖-๙)
หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๑๘ ประสบการณวิชาชีพดานการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค
จํานวน ๒(๐-๒-๓) หนวยกิต
๒. ชุดวิชามวยไทยสูสากล จํานวน ๔ รายวิชา รวม ๒๐(๙-๓๑-๓๕) หนวยกิต และกําหนดอัตราคาหนวย
กิตตอภาคการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท (อัตรานี้ไมรวมคาบํารุงมหาวิทยาลัย หนวยกิตละ ๔๐๐ บาท และคาบํารุงธนาคาร
หนวยกิต หนวยกิตละ ๒๐๐ บาท)
- รายวิชา ๐๑๖๘๙๔๕๑ ศาสตรและศิลปมวยไทย จํานวน ๖(๓-๙-๑๑) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๖๘๙๔๕๒ ผูฝ กกีฬามวยไทย จํานวน ๖(๓-๙-๑๑) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๖๘๙๔๕๓ การจัดการกีฬามวยไทย จํานวน ๖(๓-๙-๑๑) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๖๘๙๔๕๔ ประสบการณวิชาชีพดานมวยไทย จํานวน ๒(๐-๔-๒) หนวยกิต
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเปดรายวิชาใหมสําหรับโครงการธนาคารหนวยกิตเพื่อเปนวิชาเฉพาะ
เลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาบริการสําหรับโครงการ
ธนาคารหนวยกิต จํานวน ๒ ชุดวิชา และกําหนดอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา
๖.๒๕ การขออนุมัติเปดสอนรายวิชาของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติที่มีอาจารยพิเศษสอนเกินรอยละ ๕๐
ของรายวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติหลักสูตร
การศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่
๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติให

- ๒๖ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติเปดสอนรายวิชาที่มีอาจารยพิเศษสอนเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา จํานวน ๑๒ รายวิชา คือ
ภาคการศึ ก ษาที่ ๑ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ จํ า นวน ๗ รายวิ ช า และภาคการศึ ก ษาที่ ๒ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ จํ า นวน
๕ รายวิชา เนื่องจากผูสอนจะตองผานการรับรองจากกรมเจาทา ตามขอบังคับกรมเจาทาเกี่ยวกับการสอบความรูของผูทํา
การในเรือ พ.ศ. ๒๕๕๗ (STCW ๒๐๑๐) และตามระเบียบกรมเจาทา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการรับรองหลักสูตรและ
สถานศึกษาฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๗ รายวิชา
- รายวิชา ๐๓๕๒๑๑๕๑ การเดินเรือโดยใชที่หมายบนพื้นโลก I จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๓๕๒๑๑๕๒ การเดินเรือโดยใชที่หมายบนพื้นโลก II จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๓๕๒๑๑๕๓ การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเรือ I จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๓๕๒๑๑๒๒ การดํารงความพรอมของเรือกอนออกทะเล จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๓๕๒๑๑๗๔ กฎหมายพาณิชยนาวีเพื่อสิ่งแวดลอม II จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๓๕๒๑๔๒๑ การทรงตัวของเรือและการควบคุมความเสียหาย จํานวน ๓(๓-๐-๖)
หนวยกิต
- รายวิชา ๐๓๕๒๑๔๕๑ การนําเรือ II จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๕ รายวิชา
- รายวิชา ๐๓๕๒๑๒๕๔ การเดินเรือโดยใชที่หมายบนทองฟา II จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๓๕๒๑๓๒๓ การทรงตัวของเรือ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๓๕๒๑๓๕๓ การนําเรือ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๓๕๒๑๒๕๒ วางแผนการเดินทาง จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๓๕๒๑๒๕๓ หลักการและการกําหนดตําแหนงยามเดินเรือ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเปดสอนรายวิชาของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติที่มีอาจารย
พิเศษสอนเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑๒ รายวิชา
๖.๒๖ การขออนุมัติปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ในการประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่ อวั นจั นทร ที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่

- ๒๗ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน าที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิ จารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติให
คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุ งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานผูเรียนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มีมติอนุมัติ ใหปรับปรุ งหมวดวิ ชาศึกษาทั่ วไป มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร พ.ศ.
๒๕๖๔
๖.๒๗ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เป นการสมควรกํ าหนดให มี ข อบั งคั บว าด ว ยการศึ กษาในระบบคลั งหน วยกิ ตของมหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘ กําหนดใหการจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และมาตรา ๑๕ ระบุใหการ
จัดการศึกษามี ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และใหผูเรียนสามารถ
สะสมผลการเรียนไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได รวมถึงประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดําเนินงานระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ การนี้ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร จึงเสนอขออนุ มัติร างข อบั งคับมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร วาด วยการศึกษาในระบบคลังหนวยกิต มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานระบบคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่สงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่
๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาในระบบคลัง
หนวยกิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอใหพิจารณาแกไขกอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาลงนาม ดังนี้

- ๒๘ ๑. เสนอใหตัดคําวา “ระบบ” ในคําจํากัดความของคําวา “คลังหนวยกิต” เพื่อไมใหซ้ําซอนกับคําจํากัด
ความของคําวา “ระบบคลังหนวยกิต”
๒. เสนอใหตรวจสอบเหตุผลของการพนสภาพของสมาชิกภาพในขอ ๑๔.๒ “เปนคนวิกลจริต หรือมี
พฤติกรรมใด ๆ ที่นํามา หรืออาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของมหาวิทยาลัย” เนื่องจากขอความ
มีความคลายกับคุณสมบัติของสมาชิกภาพที่กําหนดไวในขอ ๘.๓ และขอ ๘.๔ ซึ่งใครจะเปนผูพิสูจนวาเปนคนวิกลจริต
๓. เสนอใหเพิ่มเติมขอความในขอ ๕.๓ เปนดังนี้ “ผูเรียนสามารถนําผลการเรียนจากตางสถาบันที่มีความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยมาขอเทียบผลลัพธการเรียนรูและสะสมผลการเรียนในคลังหนวยกิตได โดยใหจัดทําหลักเกณฑเปน
ประกาศมหาวิทยาลัยโดยอนุมัติของคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
เรื่องการขออนุมัติปริญญา
๖.๒๘ การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๖ จํานวน ๓๓ ราย
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่ อวันจัน ทรที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได แตงตั้ งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ฯ
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหนาที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖ จํานวน ๓๓ คน
ดังนี้
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ คน
คณะเศรษฐศาสตร
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓๒ คน
ดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต

๑ คน
๗ คน
๒๕ คน

รวมผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑ - ๖)
- ดุษฎีบัณฑิต
๗๔ คน
- มหาบัณฑิต
๔๒๒ คน
- ปริญญาตรี
๑,๓๖๙ คน

- ๒๙ รวมทั้งสิ้น

๑,๘๖๕ คน

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖ จํานวน ๓๓ คน
ฯลฯ
...............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

(ผูชว ยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา)
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูต รวจรายงานการประชุม

(นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล)
รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูช วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูจดรายงานการประชุม

