คัดจากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันจันทรที่ ๒๘ มิถุนายน 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. นายโสภณ ภูเกาลวน
๑๔. รองศาสตราจารยอาชัญญา รัตนอุบล
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
ในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.)
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. ศาสตราจารยเกียรติคุณ อมเรศ ภูมิรัตน
๒. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา
๒. นายฉัตรชัย จรูญพงศ

รักษาการแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ฯลฯ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๕ เรื่อง
๖.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อเปน
หลักสูตรในโครงการ Hi-Fi Consortium (Higher Education for Industry Consortium) โดยเสนอพิจารณา
แบบ Fast Track
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๙

-๓มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน าที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลั ยในเรื่ องการพิจารณาเกี่ย วกับ การศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ใหคณะวิทยาศาสตรเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเปนหลักสูตรระดับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหสามารถดําเนินการแบบ Fast Track เพื่อเขารวมโครงการเครือขายการ
อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ อุ ต สาหกรรม (Higher Education for Industry Consortium : Hi-FI Consortium) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต
รวมกับภาคอุตสาหกรรมโดยใชโจทยความตองการเปนจุดเริ่มตนตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อแกปญหา
การขาดแคลนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในระดับที่พรอมปฏิบัติงานได โดยเปนความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบด ว ย จุฬาลงกรณมหาวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร มหาวิ ทยาลั ย ขอนแกน มหาวิ ทยาลั ย เชี ย งใหม
มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริน ทร มหาวิทยาลั ยศรี นคริน ทรวิ โ รฒ สํ านักงานพัฒ นาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ
(สวทช.) และสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) ซึ่งในปการศึกษา
๒๕๖๔ คณะวิ ทยาศาสตร ได รับ ทุน สนั บ สนุน จากหน ว ยงานเครื อขายภาคเอกชนและ Hi-FI Reinventing University
Support
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ
อุต สาหกรรม เพื่อเป น หลั กสู ต รในโครงการ Hi-Fi Consortium (Higher Education for Industry Consortium) โดย
เสนอพิจารณาแบบ Fast Track
๖.๑๒ การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ
(ภาคพิเศษ)
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจัน 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 ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ใหคณะเศรษฐศาสตรเปลี่ยนชื่อโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) จาก

-๔เดิม “โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ)” เปน “โครงการปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรสหกรณ ภาคพิเศษ” โดยเริ่มใชสําหรับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๔
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ)
๖.๑๓ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๘ 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 ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ให ๖ ส ว นงาน เปลี่ ย นแปลงอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร จํ า นวน ๘ หลั ก สู ต ร โดยให มี ผ ลตั้ ง แต ภ าคการศึ ก ษาที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๑ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๖ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่
๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
สวนงาน
๑) คณะประมง

๒) คณะวิทยาศาสตร
๓) คณะสัตวแพทยศาสตร
๔) คณะเกษตร กําแพงแสน

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตร
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร
และเทคโนโลยีอาหารสัตว ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙

-๕สวนงาน

๕) คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
๖) คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตร
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหารสัตว ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล ว มี มติ อนุ มั ติ ใ ห ๖ ส ว นงาน เปลี่ ย นแปลงอาจารย ป ระจํ า หลั กสู ต ร จํ านวน
๘ หลักสูตร โดยใหมีผลตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๑ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา
๒๕๖๓ จํานวน ๖ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑ หลักสูตร
๖.๑๔ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๐ หลักสูตร
ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ในการประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวั นจั นทร ที่ 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 ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ให ๘ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๐ หลักสูตร โดยเริ่มใชกับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษา
ที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๒ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๔ หลักสูตร ภาคการศึกษา
ที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๓ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
สวนงาน
๑) คณะเกษตร

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙

-๖สวนงาน
๒) คณะมนุษยศาสตร
๓) คณะศึกษาศาสตร
๔) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
๕) คณะเทคนิคการสัตวแพทย
๖) คณะเกษตร กําแพงแสน

๗) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๘) คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙
๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (๔ ป)
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒
๑) หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหารสัตว ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหารสัตว ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
และการออกกําลังกาย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให ๘ สวนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๑๐ หลักสูตร โดยเริ่มใชกับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๒ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๔ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๓ หลักสูตร และภาคการศึกษา
ที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑ หลักสูตร
๖.๑๕ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๔๒ 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

-๗คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
อนุมัติให ๑๒ สวนงาน ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๔๒ หลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเริ่มใชกับนิสิตตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป ดังนี้
สวนงาน
๑) คณะเกษตร

๒) คณะมนุษยศาสตร

๓) คณะวนศาสตร

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุง
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๖) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

-๘สวนงาน

๔) คณะวิศวกรรมศาสตร

๕) คณะศึกษาศาสตร
๖) คณะสังคมศาสตร
๗) คณะสัตวแพทยศาสตร

๘) คณะสิ่งแวดลอม

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุง
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ
และการทองเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๕) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๖) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการทางวิศวกรรม (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๗) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสรางพื้นฐาน
และการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ทางการสัตวแพทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

-๙สวนงาน
๙) คณะเกษตร กําแพงแสน

จํานวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุง

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหาร
ในผลิตผลทางการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตรและเทคโนโลยี
อาหารสัตว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุพืช
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุพืช
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๖) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
(นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐) คณะวิศวกรรมศาสตร
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กําแพงแสน
และพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
และการออกกําลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
และการออกกําลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๒) โครงการสหวิทยาการ
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร

- ๑๐ ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรของ ๑๒ สวนงาน จํานวน ๔๒ หลักสูตร โดยเริ่มใชกับ
นิสิตตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตนไป
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๓ เรื่อง
๖.๑๖ การขออนุมัติเปดรายวิชา ๐๑๐๕๑๔๓๒ การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมกระบวนการ
ทางชีวภาพ
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 าที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ใหคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปดรายวิชา ๐๑๐๕๑๔๓๒ การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ
จํานวน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต เพื่อเปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเปดรายวิชา ๐๑๐๕๑๔๓๒ การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม
กระบวนการทางชีวภาพ
๖.๑๗ การขออนุมัตเิ ขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๒๒ รายวิชา
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีหน าที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ๑๑ ให ค ณะวนศาสตร เ ข า ร ว มโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพวิ ช าชี พ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จํ า นวน
๒๒ รายวิชา ดังนี้
๑. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม จํานวน ๘ รายวิชา
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๑๑ กายวิภาคและการพิสูจนไมขั้นสูง จํานวน ๓(๒-๓-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๑๐๕๑๓ อุตสาหกรรมที่ใชไมเปนวัตถุดิบ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๑๔ ผลิตผลจากปาที่ไมใชเนื้อไม จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๒๑ การวิเคราะหเชิงปริมาณในกระบวนการแปรรูปไม จํานวน ๓(๓-๐-๖)
หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๒๓ ความสัมพันธระหวางไมกับของไหล จํานวน ๓(๒-๓-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๔๒ การจัดการอุตสาหกรรมไมและกระดาษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๕๒ การจัดการและเทคโนโลยีพลังงานสําหรับ อุตสาหกรรมไมและกระดาษ
จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๘๑ การทดสอบคุณสมบัติเนื้อไมโดยวิธีการไมทําลาย จํานวน ๓(๒-๓-๖)
หนวยกิต
๒. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ จํานวน ๑๔ รายวิชา
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๒๒ สมบัติทางกายภาพของเสนใยเซลลูโลสและกระดาษขั้นสูง
จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๓๑ เคมีของเซลลูโลส จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๓๒ เคมีของลิกนิน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๓๓ วิธีวเิ คราะหทางเคมีของไมและเยื่อ จํานวน ๓(๒-๓-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๓๔ การใชสารลดแรงตึงผิวในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๓๕ เคมีการเคลือบผิวกระดาษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๓๖ วัสดุเชิงกาวหนาของเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส จํานวน ๓(๓-๐-๖)
หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๕๒ การจัดการและเทคโนโลยีพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมไมและกระดาษ
จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๖๑ เทคโนโลยีการผลิตเยื่อขั้นสูง จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๖๒ เทคโนโลยีการฟอกเยื่อขั้นสูง จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๖๗ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑกระดาษและกระดาษแข็ง จํานวน ๓(๓-๐-๖)
หนวยกิต

- ๑๒ - รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๖๘ เอนไซมในอุตสาหกรรมเยือ่ และกระดาษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๘๓ การวิเคราะหผิวหนาของกระดาษ จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
- รายวิชา ๐๑๓๐๕๕๘๕ เทคนิควิเคราะหสําหรับวัสดุชีวภาพจากเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส จํานวน
๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัตใิ หคณะวนศาสตรเขารวมโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร จํานวน ๒๒ รายวิชา
๖.๑๘ การขออนุมัติเปดชุดวิชาการสรางมูลคาเพิ่มขาว เพื่อเปนชุดวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคาร
หนวยกิต และการกําหนดอัตราคาหนวยกิต
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๔ ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย 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 และคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุ มครั้ ง ที่
๖/๒๕๖๔ เมื่อวั นจั น ทร ที่ ๑๔ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเ ห็ นชอบและให นําเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติใหโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีเปดชุดวิชาการสรางมูลคาเพิ่มขาว (Rice ValueAdded Creation) จํานวน ๒๐(๘-๓๖-๓๔) หนวยกิต ซึ่งเปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเปนชุดวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคารหนวยกิต และกําหนดอัตรา
คาหนวยกิต หนวยกิตบรรยาย หนวยกิตละ ๒๐๐ บาท และหนวยกิตปฏิบัติการ หนวยกิตละ ๔๐๐ บาท (อัตรานี้ไมรวม
คาบํารุงมหาวิทยาลัย หนวยกิตละ ๔๐๐ บาท และคาบํารุงธนาคารหนวยกิต หนวยกิตละ ๒๐๐ บาท) ดังนี้
๑. รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๒๕ การผลิตขาวคุณภาพสูง จํานวน ๖(๓-๙-๑๑) หนวยกิต
๒. รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๒๖ การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากขาว จํานวน ๖(๓-๙-๑๑) หนวยกิต
๓. รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๒๗ การออกแบบผลิตภัณฑขาว จํานวน ๓(๑-๖-๕) หนวยกิต
๔. รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๒๘ การตลาดขาวและผลิตภัณฑขาว จํานวน ๓(๑-๖-๕) หนวยกิต
๕. รายวิชา ๐๑๖๘๒๔๒๙ ประสบการณวิชาชีพดานการสรางมูลคาเพิ่มขาว จํานวน ๒(๐-๖-๓)
หนวยกิต

- ๑๓ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุ มพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติเป ดชุดวิ ชาการสรางมูลคาเพิ่มขาว เพื่อเปนชุดวิชาบริการสําหรั บ
โครงการธนาคารหนวยกิต และการกําหนดอัตราคาหนวยกิต และมีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมความรูทางดานสิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับ PM ๒.๕ ที่เกิดจากการเผาซางขาวไวในรายวิชาของชุดวิชานี้ดวย
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงาน ๔ เรื่อง
๖.๑๙ การขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเปนผูสอบวิทยานิพนธนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
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 าที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๗
มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ม ติ เ ห็ น ชอบและให นํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เ พื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห ค ณะ
มนุษยศาสตรแตงตั้ง รองศาสตราจารยนิตยา กาญจนะวรรณ เปนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธของนิสิตระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาไทย ในฐานะผูทรงคุณวุฒิภายนอก เนื่องจากเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง เปนที่
ยอมรับ คือปจจุบันดํารงตําแหนง “ราชบัณฑิตสภา ประเภทวรรณศิลป สาขาวิชาภาษาไทย” นอกจากนี้ ยังไดรับรางวัล
ดังนี้
๑. รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมประจําป พ.ศ. ๒๕๑๘ จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
๒. รางวัลชมเชยประเภทสารคดี การประกวดหนังสือดีเดน พ.ศ. ๒๕๓๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. รางวัลครูภาษาไทยดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ ของคุรุสภา
ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะคือการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อมาทําหนาที่เปนผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการการสอบ
นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ขอใหเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัตใิ หแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๑ ราย เพื่อเปนผูสอบ
วิทยานิพนธนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

- ๑๔ ๖.๒๐ การขออนุมัติขยายเวลาการสําเร็จการศึกษาใหกับนิสิตทุกระดับ อันเนื่องมาจากการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
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 าที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๗
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการ
สําเร็จการศึกษาใหกับนิสิตทุกระดับ อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โดยขอให
ขยายเวลาออกไปอีก ๑ ปการศึกษา โดยปฏิบัติตามหนังสือของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว ๖๐๓๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง “การขยายเวลาการศึกษาใหกับนิสิต
นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)”
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติขยายเวลาการสําเร็จการศึกษาใหกับนิสิตทุกระดับ อันเนื่องมาจากการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๖.๒๑ การขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาใหกับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม อันเนื่องมาจากการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
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 าที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๗
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายเวลา
การศึกษาใหกับนิสิตทุกระดับออกไปอีก ๑ ปการศึกษา และปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการฝกงานหรือฝกภาคสนามเปนการ
มอบหมายใหนิสิตจัดทําโครงงาน หรืออาจใหมีการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการผานระบบออนไลน หรือจัดกระบวนวิชา
ทดแทน หรื อ วิ ธี การอื่น ใดตามที่ เ ห็ น สมควรที่ ส ามารถได ผ ลลั พ ธ การเรี ย นรู เ ที ย บเคี ย งกั บ ที่ ห ลั ก สู ต รกํ าหนด ตั้ ง แต
ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป จนกวาคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีมติเปนอยางอื่น เนื่องจากคณะกรรมการ

- ๑๕ มาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีมติเห็นชอบ
ในหลักการใหขยายเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับ สําหรับนิสิตนักศึกษา
ที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กําหนดในปการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ออกไปอีก ๑ ปการศึกษา ทั้งนี้ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะ
เวลาการศึกษาดังกลาว โดยไมตองเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา และใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการฝกงาน หรือฝกภาคสนามเปนการมอบหมายใหนักศึกษาจัดทําโครงงาน หรืออาจใหมี
การเรียนการสอนเชิ งปฏิบั ติการผานระบบออนไลน หรือจัดกระบวนวิชาทดแทน หรื อวิธี การอื่นใดตามที่เห็นสมควร
ที่ส ามารถไดผ ลลั พธ การเรี ย นรู เ ทีย บเคีย งกับที่ห ลั กสู ต รกําหนด โดยให ครอบคลุมการดํ าเนิน การดั งกลาวที่ส ถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาได ดํ า เนิ น การไปก อ นนี้ ด ว ยแล ว ตั้ ง แต ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ เป น ต น ไป จนกว า คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาจะมีมติเปนอยางอื่น
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติขยายเวลาการศึกษาใหกับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม อันเนื่อง
มาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๖.๒๒ การขออนุมัติแนวปฏิบัติการเรียนและการลงทะเบียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๔
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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 าที่เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๗
มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มี มติ เห็ นชอบและให นํ าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร เ พื่ อพิ จ ารณาอนุ มั ติ แนวปฏิ บั ติ
การเรี ยนและการลงทะเบี ยนรายวิ ชาหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป พ.ศ. ๒๕๖๔ สํ าหรั บนิ สิ ตระดั บปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร เพื่อใหการบริหารจัดการการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปดวย
ความเรียบรอยและเปนแนวทางเดียวกันทุกวิทยาเขต โดยมีขอเสนอแนะใหมีการประชาสัมพันธเรื่องการลงทะเบียนรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่นิสิตมีความสนใจโดยไมเสียคาใชจาย
เพิ่มเติม โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมไมเกิน ๒๒ หนวยกิต/ภาคการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร

- ๑๖ ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแนวปฏิบัติการเรียนและการลงทะเบียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๖๔ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่องการขออนุมัติปริญญา
๖.๒๓ การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๗ จํานวน ๑๗๓ ราย
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจัน 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 ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร
ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗ จํานวน ๑๗๓ คน
ดังนี้
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๒๕ คน
คณะสัตวแพทยศาสตร

๑๒๕ คน

ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๔๘ คน
ดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต

๗ คน
๔๑ คน

รวมผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑ - ๗)
- ดุษฎีบัณฑิต
๘๑ คน
- มหาบัณฑิต
๔๖๓ คน
- ปริญญาตรี
๑,๔๙๔ คน
รวมทั้งสิ้น
๒,๐๓๘ คน
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗ จํานวน ๑๗๓ คน

- ๑๗ ฯลฯ
...............................................
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.

(ผูชว ยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา)
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล)
รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูช วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูจดรายงานการประชุม

