รายงานการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 13/2561
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสานักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลทุกวิทยาเขต
..........................…………………....................................................
รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม
1. นางชัชรี แก้วสุรลิขิต
ประธานกรรมการ
2. นายจิตติ นิรมิตรานนท์
แทนผู้อานวยการสานักทะเบียนและ
รองประธานกรรมการ
ประมวลผล
3. นางลิลลี่ กาวีต๊ะ
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายประสงค์ ตันพิชัย
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางสาวภัทรนันท์ ทักขนนท์
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายนรุณ วรามิตร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/การศึกษา
กรรมการ
วิทยาเขตกาแพงแสน
7. นายจุมพฏ บริราช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/การศึกษา
กรรมการ
วิทยาเขตศรีราชา
8. นางสาวกรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/การศึกษา
กรรมการ
วิทยาเขตสกลนคร
9. นายสุดสายสิน แก้วเรือง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/การศึกษา
กรรมการ
คณะเกษตร
10. นายเกรียงไกร สถาพรวานิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/การศึกษา
กรรมการ
คณะประมง
11. นางหฤทัย นาประเสริฐชัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/การศึกษา
กรรมการ
คณะบริหารธุรกิจ
12. นางวัณณนา สุนทรนฤรังษี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/การศึกษา
กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์
13. นายพิชิต สมบูรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/การศึกษา
กรรมการ
คณะวนศาสตร์
14. นางสาวสุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/การศึกษา
กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์
15. นายเอกไท วิโรจน์สกุลชัย
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/การศึกษา
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. 2559
- คณะเศรษฐศาสตร์ จานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2559
- คณะศึกษาศาสตร์ จานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ ฉบับปี พ.ศ. 2559
- คณะสังคมศาสตร์ จานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2560
- โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2559
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2560
- คณะวิทยาการจัดการ จานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2556
- คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2559
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ. 2556
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. 2560
8) การขอเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double Degree) (จานวน 1 โครงการ)
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 1 โครงการ คือ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กับหลักสูตร Education Programme of
the Graduate School VLAG, Department of Agrotechnology and Food Sciences and Graduate
School VLAG, Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 กระบวนการ/ขั้นตอน/แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และตาม
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาทบทวนการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรแล้วเห็นว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 2558) เมื่ออาจารย์ลาออก เกษียณ หรือเสียชีวิต ที่มีผลให้สิ้นสุดการเป็นอาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยปริยาย คณะสามารถระบุการพ้นจากการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรด้วยเหตุผล
ดังกล่าว โดยแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเก็บต้นเรื่องไว้เป็นหลักฐาน สาหรับกรณีขาดคุณสมบัติการเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ มีความสาคัญเห็นควรให้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
การพ้นจากการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยใช้แบบฟอร์ม อจ.มก.3 “การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558)” และระบุเหตุผลในคอลัมน์ “บรรณานุกรม” และให้ยกเลิกหมายเหตุ ท้าย
แบบฟอร์มด้วย นั้น
ประธานคณะกรรมการการศึกษา มก. ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา ในกรณีที่อาจารย์ประจาหลักสูตรขาด
คุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558 นั้น ควรจะให้ดาเนินการจัดทา
แบบฟอร์ม อจ.มก. 3 เสนอตามขั้นตอนหรือให้จัดทาบันทึกข้อความแจ้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
นั้น ควรจะต้องมีกระบวนการในการกากับดูแลและติดตามคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็น
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินคุณภาพหลักสูตร จึงเห็นควรให้คณะพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ก่อนวันปิดภาคการศึกษาของภาคต้นในแต่ละปี เพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการยกเลิกการเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรโดยใช้แบบฟอร์ม อจ.มก.3 “การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
พ.ศ. 2558)” และระบุเหตุผลในคอลัมน์ “บรรณานุกรม” โดยระบุหมายเหตุเพิ่มเติมใต้ตารางดังนี้
“หมายเหตุ :
1. กรณีขอเพิ่มเติมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ระบุเฉพาะอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ที่เพิ่มเติม
พร้อมรายละเอียดบรรณานุกรม
2. กรณีขอยกเลิกอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้ระบุเหตุผลในคอลัมน์บรรณานุกรม
ทั้งนีใ้ ห้ประธานหลักสูตรตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรก่อนวันปิดภาคการศึกษาของ
ภาคต้นในแต่ละปี”
3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ขอเปิดรายวิชาใหม่ จานวน 6 ชุดวิชา สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
1) ชุดวิชา อัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีที่ยั่งยืน จานวน 6 วิชา
2) ชุดวิชา วิทยาการคานวณและสารสนเทศศาสตร์ จานวน 6 วิชา
3) ชุดวิชา จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จานวน 4 วิชา
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