
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ                                

๑.๑.๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิการบดีพร้อมด้วย 
คณะผู้บริหารส่วนงาน ประมาณ ๑๑ ท่าน มีกําหนดเดินทางไปสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส และราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
มหาวิทยาลัย และหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันสําคัญ ๕ แห่ง 
คื อ  CIRAD, Inrae , L’institut Agro, University of Montpellier แ ห่ ง
สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ Ghent University แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม 

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ วันจันทร์ที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ .ศ . ๒๕๖๕  เวลา ๑๐ .๐๐  นาฬิกา  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จฯ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า-
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง-
ควัฒน วรขัตติยราชนารี และกราบทูลถวายรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามพระปณิธาน 

ทราบ - - - 

๑.๑.๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ ามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม KU RUN วิ่งลั่นทุ่ง 
ภายใต้ชื่อโครงการเดิน - วิ่ง ๘๐ ปี มก. (80th KU RUN) เพื่อเป็นการ 
เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และเพื่อจัดหารายได้ส่วนหนึ่ งสนับสนุนการจัด ตั้ง 
คณะแพทยศาสตร์และก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ 
นาฬิกา พร้อมกันทุกวิทยาเขต และสนามในแต่ละจังหวัดเครือข่ายนิสิต

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

เก่าทั่วประเทศ สําหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดที่สนาม
อินทรีจันทรสถิตย์ 

๑.๑.๔ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ 
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แด่ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุล- 
อะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบําเพ็ญพระราช-
กรณียกิจเป็นอเนกประการด้านการส่งเสริมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านข้อ
ริเริ่มซาอุดีอาระเบียสี เขียว (Saudi Green Initiative) ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจระยะยาว 

ทราบ    

๑.๑.๕ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัด ตั้งมูลนิ ธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนสนับสนุนในการจัดสร้างโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการจัดตั้งมูลนิ ธิโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ - - - 

๑.๑.๖ ด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีความประสงค์จะส่งมอบครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน 
อาคาร สิ่งปลูกสร้างในภารกิจของโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และศูนย์ 
พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุ รินทร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ประโยชน์ในภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการ
จัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ ทําการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม  
อันเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

ทราบ    



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ  

๑.๒.๑ ประกาศเปลี่ยนชือ่ โอนย้าย และแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ฉบับ 
๑) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
สํานักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรบัเปลี่ยนชื่อของ
หน่วยงานภายในสํานักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ให้โอนสถานพยาบาล ไปสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ ประกาศจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๒ ฉบบั 
๑) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน 
คณะแพทยศาสตร์ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ทราบ - - - 

๑.๒.๔ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์ สรรพกุล ทราบ - - - 

๑.๒.๕ โครงการฝึกอบรม “การใช้การทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” 

ทราบ - - - 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 
 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๕  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
                  ไม่มี 
     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 
 

การพิจารณาร่างสัญญาให้บริการ โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจาก 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน 

เห็นชอบร่างสัญญาให้บริการ โครงการจัดการ 
พลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลาง
บางเขน โดยขอให้สํานักงานกฎหมายพิจารณา
เพิ่มเติมเนื้อหาในสัญญาเพื่อให้การดําเนินการ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
อนาคตที่มีประสิทธิภาพมากกว่า  และให้มีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่มหาวิทยาลัย 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  
ผู้อํานวยการสํานักงาน
กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๒๑๙๓ 
ลว. ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๒ การขออนุมัติหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ  
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ โดยให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  และมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขก่อนออกประกาศใช้
เพื่อให้การนําไปปฏิบัติมีความชัดเจนและเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น โดยมอบกองคลังนําไปหารือร่วมกับ
สํานักงานกฎหมายเพื่อปรับแก้ไขประกาศ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน/ผอ.กองคลัง 
/ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๒๑๑๔ 
ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๓ การขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน  
การบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน/ผอ.กองคลัง 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๒๑๑๗ 
ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าดําเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสาร 
ศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ และกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม  
ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดําเนินการจัดทําวารสาร 
ศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 
เสนออธิการบดีลงนาม 
-แจ้งเวียนผ่านระบบ 
https://eoffice.ku.ac.th 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๙๖๔ลว. 
๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๕ การขออนุมัติปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

เห็นชอบปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามเสนอ  
 

- ฝ่ายเลขานุการ - 

๔.๖ การขออนุมัติเปิดชุดวิชา จํานวน ๓ ชุดวิชา เพื่อเป็นวิชาบริการสําหรับ
ระบบคลังหน่วยกิตและขอเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๘ วิชา 

อนุมัติอัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาทั้ง  
๓ ชุดวิชาตามเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาการเปิดรายวิชาใหม่ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๑๙๙๓ 
ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
โครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขานวัตกรรมการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 
เสนออธิการบดีลงนาม 
-แจ้งเวียนผ่านระบบ 
https://eoffice.ku.ac.th 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๙๖๕ 
ลว. ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ฝ่ายสนับสนุน (ผู้อํานวยการกองพัฒนานิสิต และ ผู้อํานวยการกองกีฬา 
ศิลปะและวัฒนธรรม) 

เห็นชอบตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๙ การพิจารณาเลือกผู้บริหารเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่าย
สนับสนุน ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร
ฝ่ายสนับสนุนตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ประกอบด้วย 
๑. รองอธิการฝ่ายนวัตกรรม       ประธานกรรมการ 
    และกิจการเพื่อสังคม  
๒. ผอ.สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม        กรรมการ 
๓. ผอ.สํานักบริการคอมพิวเตอร์          กรรมการ 
๔. คณบดีคณะเกษตร                      กรรมการ 
๕. ผอ.สํานักงานมหาวิทยาลัย             กรรมการ 
๖. ผอ.กองทรัพยากรมนุษย์                เลขานุการ 
๗. เจ้าหน้าที่กองทรัพยากรมนุษย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

- กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๑๐ การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณาผลงานในการขอกําหนดตําแหน่งนักวิจัย ระดับชํานาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ บันทึกที่ อว 
๖๕๐๑.๐๑/ว๘๐ 
ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๑๑ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 
โดยการคัดเลือก 

อนุมัติตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๑๒ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก 

อนุมัติตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๑๓ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 
ที่ได้รับสูงขึ้น 

อนุมัติตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๑๔ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  

อนุมติและรับทราบตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๑๕ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ  
ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ 

อนุมัติตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๖ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ 

อนุมัติตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  
โดยการคัดเลือก 

อนุมัติตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ อนุมัติตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

อนุมัติตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๒๐ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ  
ประเภทคณาจารย์โรงเรียสาธิต ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ 

อนุมัติตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน 
และช่วยวิชาการให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน และชํานาญการ 

อนุมัติตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ  
ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น 

อนุมัติตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายได้ 

อนุมัติตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๒๔ การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เห็นชอบตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๒๕ การขออนุมัติหลักการทําประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๔.๒๖ การขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่าย โครงการทุนระดับ
บัณฑิตศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปีแห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๒๑๑๓ 
ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๒๗ การขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํางบประมาณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ - 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการพิเศษ
ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๑๙๙๒ 
ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๒๙ การขออนุมัติหลักการและโครงการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
ออนไลน์ สําหรับนิสิตที่เคยลงทะเบียนเรียนและของดเรียนในการ Drop 
ติด W ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ  จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ผู้อํานวยการสํานักบริหาร
การศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๒๑๑๒ 
ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๓๐ การพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจทดลอง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๑๙๙๔ 
ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานการสํารวจข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา และภาวการณ์มีงานทํา 
ของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รับทราบ  - - - 

๕.๒ สรุปข้อมูลจํานวนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ รับทราบ  - - - 

๕.๓ แจ้งบัญชีใช้งาน (Account) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
(MIS/EIS) สําหรับผู้บริหารส่วนงาน 

รับทราบ  - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

๕.๔ สรุปผลการดําเนินงานการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทาง 
ด้านภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รับทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
               ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ 
๗.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) เห็นชอบตามเสนอ - กองทรัพยากรมนุษย์ - 

 จัดทําโดย งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน กองบริหารกลาง     


