
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ                                

๑.๑.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ๑. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัย

ได้ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนิสิตและบุคลากรตามมาตรการป้องกันควบคุม

โรคที่ราชการกําหนดแล้ว เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมในการเปิด

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นแบบออนไซต์เต็มรูปแบบ สําหรับ

การเรียนการสอนแบบออนไลน์และแพลตฟอร์มที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น 

ก็ยังสามารถนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไซต์ได้ โดยนํามา

บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตใช้ในการทบทวนบทเรียน

หรือใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อ

นิสิตชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ ไม่สามารถมาเรียนและทํากิจกรรมที่

มหาวิทยาลัยได้ตามปกติ ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ให้กับนิสิต

และสร้างความผูกพันระหว่างนิสิต คณาจารย์ และมหาวิทยาลัย ในช่วง

เวลาที่ขาดหายไปอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  

COVID-19 จึงขอให้ทุกคณะพิจารณาจัดกิจกรรมเสริมให้กับนิสิต โดยเน้น

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตทุกชั้นปีได้มีการทํากิจกรรมร่วมกัน 

   ๒. ขอบคุณคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้นําวงดนตรี KU Wind 

Symphony ไปร่วมแสดงในกิจกรรม “ดนตรีในสวน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 

๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย  

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๑.๑ 

(ต่อ) 

 

 

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือชุมชนและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ฟรี  

   ๓. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลาย

ไปในทางทีดีขึ้นประกอบกับหลายประเทศได้เปิดประเทศให้มีการเดินทาง 

เข้าออกได้แล้ว มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเดินทางไปเยือนสถาบันการศึกษา

และองค์กรต่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ศึกษาดูงาน และ 

สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยจะเชิญผู้บริหารแต่ละส่วน

งานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางในการนี้ด้วย ทั้งนี้ จะเริ่มเดินทางช่วง 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายหลังเสร็จสิ้นงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ  

๑.๒.๑ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง  

การเปิดเผยผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

ในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพ 

ทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ การเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งเลือกจาก 

ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ แทนตําแหน่งที่ว่าง 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๕  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      วาระที่ ๓ เรื่องการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ฎ 

๓.๑ การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เห็นชอบการขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏในวงการวิชาการ 

และเพื่อเป็นเกียรติประวัติและสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์สืบไป และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๘๔๖ 

ลว. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๓.๒ การขอพระราชทานทูลเกล้าถวายฯ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน แด่ สมเด็จพระกนิษฐา- 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี 

เห็นชอบการขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน แด่ สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 

สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม-

บรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ 

ในวงการวิชาการ และเพื่อเป็นเกียรติประวัติและ 

สิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป และให้

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๘๔๖ 

ลว. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

                          ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ 

 

 

๕.๑.๑ การขออนุมัติปรับสถานภาพสํานักหอสมุด กําแพงแสน เห็นชอบการปรับสถานภาพสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  

มีสถานภาพเทียบเท่า “กอง” การเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

ผอ.กองแผนงาน 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๘๔๘ 

ลว. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป็น “สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้” 

และการแบ่งส่วนหน่วยงานภายในออกเป็น ๓ งาน 

และให้ตัดโอนภารกิจ บุคลากร ทรัพย์สิน หนี้สิน  

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไปเป็นสถานภาพและโครงสร้างใหม่ 

โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้การดําเนินงานของ

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

   (๑) ให้ปรับชื่องานภายในสํานักงานบริหารจัดการ

ทรัพยากรการเรียนรู้ จาก “งานบริการ” เป็น  

“งานบริการทรัพยากรการเรียนรู้” เพื่อให้สอดคล้อง

กับชื่อหน่วยงานและภารกิจที่รับผิดชอบ 

   (๒) ให้เพิ่มเติมแนวทางการบริหารสํานักงานบริหาร

จัดการทรัพยากรการเรียนรู้ ในรายงานการวิเคราะห์

การปรับสถานภาพสํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยการ

บริหารงานให้ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ  

ที่มีตัวแทนของคณะวิชาซึ่งมาจากคณบดี หรือรองคณบดี 

หรือผู้แทน เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาในการบริหาร

จัดการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ 

   

๕.๑.๒ การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานวิทยาเขต 

         กําแพงแสน 

เห็นชอบการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงาน

วิทยาเขตกําแพงแสน จากเดิม ๖ กอง เป็น ๙ หน่วยงาน 

ประกอบด้วย ๗ กอง และ ๒ หน่วยงาน สถานภาพ

เทียบเท่ากอง และให้ตัดโอนภารกิจ บุคลากร ทรัพย์สิน 

หนี้สิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไปตามโครงสร้างใหม่ 

ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน    



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

 

 

ทั้งนี้ ขอให้กองแผนงานดําเนินการปรับแก้ไขรายงาน

การวิเคราะห์การปรับสถานภาพสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน และการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามข้อเสนอแนะของ 

ก.บ.ม. ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

๕.๒ การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน  

KU Standard 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๙๘๖ 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๕.๓ การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ 

เพื่อจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น ๖๕ (RN 65) 

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 

เพื่อปฏิบัติงานสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี 

อาร์เอ็น ๖๕ (RN65) ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม 

ทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (The Comprehensive 

Nuclear-Test-Ban Treaty) ระหว่างมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามเสนอ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

รองอธิการบดีวิทยาเขต

กําแพงแสน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๘๕๙ 

ลว. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๕.๔ การขออนุมัติแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อาคาร KU Ville มีมติให้นําไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ 

ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมอบสํานักงาน

ทรัพย์สินดําเนินการสอบถามความประสงค์การเช่าพื้นที่

อาคาร KU Ville จากผู้เช่า คือบริษัท ทูฟาสทูสลีฟ 

จํากัด หากผู้เช่ายืนยันไม่ประสงค์เช่าพื้นที่ต่อ ขอให้ 

ผู้เช่าทําหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาให้มหาวิทยาลัย

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้นําเสนอ ก.บ.ม. 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

และทรัพย์สิน/ผอ.สํานักงาน

ทรัพย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๙๘๑ 

ลว. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๕ การขออนุมัติหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพสําหรับ 

นิสิตต่างชาติ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๙๘๖ 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๕.๖ การขออนุมัติมาตรการดําเนินการกรณีไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนตามเวลา 

ที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๙๘๔ 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๕.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานของศูนย์วิจัย

และพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะว่า อัตราค่าตอบแทน

ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่กําหนดในข้อ ๒.๑ และข้อ 

๒.๒ เป็นอัตราที่สูง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ 

กับรายได้และการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา จึงให้ระบุเพิ่มเติมความในข้อ ๒ เกี่ยวกับการ

เบิกเงินค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานของศูนย์  

ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ จากรายได้

ในการให้บริการต่อรายการ ทั้งนี้ มอบคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬาและสํานักงานกฎหมายพิจารณาปรับแก้ไข

ประกาศตามข้อเสนอแนะก่อนดําเนินการออก

ประกาศต่อไป 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย/

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา 

-จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

กองกลาง 

 

 

 

ฝ่ายเลขานุการ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๙๙๑ 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

 

-ประกาศ มก. 

ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๑๐๐ 

ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๕.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน  

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

เป็นภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติประกาศกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ

โครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้    

   ๑. เพื่อให้การบริหารโครงการพิเศษในสังกัด    

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

ผอ.สํานักงานกฎหมาย/

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๙๘๐ 

ลว. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๘ 

(ต่อ) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

กรณีที่โครงการพิเศษไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ให้โครงการสามารถงดการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

บริหารโครงการและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 

โดยขอให้ระบุเพิ่มเติมหลักการดังกล่าวไว้ในประกาศ

เพื่อถือปฏิบัติต่อไป 

   ๒. ขอให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๘ จากเดิม  

“ค่าสมนาคุณผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของโครงการ  

ให้จ่ายในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ต่อปี” แก้ไขเป็น “ค่าสมนาคุณผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ของโครงการให้จ่ายในอัตราไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี” 

   ทั้งนี้ มอบสํานักงานกฎหมายหารือร่วมกับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อดําเนินการแก้ไขประกาศ 

ตามข้อเสนอแนะก่อนดําเนินการออกประกาศต่อไป 

   

๕.๙ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๙๘๑ 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๕.๑๐ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ 

ในการบริหารโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติ โดยให้ปรับอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารในข้อ 

๔.๑ สําหรับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยาย 

วิทยากร อาจารย์ ผู้ประสานงาน หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติ

ให้เข้าร่วมในการสอน ประชุม อบรม หรือสัมมนา 

จากเดิมที่กําหนด “ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน  

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

 

-จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

กองกลาง 

 

 

ฝ่ายเลขานุการ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๙๙๑ 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

-ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๑๐ 

(ต่อ)  

 ๘๐๐ บาทต่อมื้อต่อคน” ปรับเป็น “ให้เบิกจ่ายได้ 

ในอัตราไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อมื้อต่อคน” เพื่อให้

สอดคล้องกับโครงการพิเศษอื่น ๆ และให้เพิ่มเติม

อัตราค่าอาหารสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยให้

เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน ๘๐๐ บาทต่อมื้อต่อคน 

ทั้งนี้ มอบสํานักงานกฎหมายพิจารณาปรับแก้ไข

ประกาศก่อนดําเนินการออกประกาศต่อไป 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th 

 -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๐๕๗ 

ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๕.๑๑ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชุดวิชาใหม่  

จํานวน ๒ ชุดวิชา ดังนี้  

    

อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้ง ๒ ชุดวิชา 

และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การเปิดชุดวิชาและรายวิชาใหม่ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๘๔๕ 

ลว. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๕.๑๒ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate 

study for Potential Professionals: GSPP) สําหรับ ภาคปกติ  

และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๙๘๓ 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๕.๑๓ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับ

นิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและ

เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๙๘๕ 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๕.๑๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายทางการศึกษาโรงเรียนสาธิต 

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๙๘๒ 

ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ 



 

 
๙

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๑๕ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้

บุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๑๖ การพิจารณามาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ 

ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 

เห็นชอบตามเสนอ 

 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๑๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนวิเคราะห์อัตรากําลังระยะ ๔ ปี  

ในการพิจารณาต่อเวลา ราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๑๘ การพิจารณาเลือก ก.บ.ม. เป็นกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรอง 

ของแต่ละภาควิชา ในการพิจารณาต่อเวลาราชการของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง เป็นกรรมการ

กลั่นกรองการต่อเวลาราชการของภาควิชาการจัดการ

ป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๑๙ การขออนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์  

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๒๐ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

เป็นอาจารย์ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ สําหรับรายที่ ๒ นายพรลภัส  

สุวรรณรัตน์ เคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม ในตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่ประชุม

จึงให้เพิ่มค่าประสบการณ์เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท  

โดยใช้เงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ  

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๒๑ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๒๒ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

และช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๓ ส่วนงาน จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๒๓ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๑๐

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๒๔ การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๒๕ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 

ที่ได้รับสูงขึ้น ๔ ส่วนงาน จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๒๖ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๒๗ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย 

ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

 

 

การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภท

คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๒๙ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญการ จํานวน ๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๓๐ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งแพทย์ และเภสัชกร 

อนุมัติอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งแพทย์ และเภสัชกร ดังนี้ 

- แพทยศาสตรบัณฑิต อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ  

  ๒๕,๓๓๐ บาท 

- เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี อัตราค่าจ้าง 

  แรกบรรจุ ๒๒,๕๐๐ บาท 

- เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี อัตราค่าจ้าง 

  แรกบรรจุ ๒๔,๐๐๐ บาท 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๓๑ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ  

ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๑๑

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๓๒ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงานและชํานาญการ  

๙ ส่วนงาน จํานวน ๑๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๓๓ การขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได้ จํานวน ๘ อัตรา 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๓๔ การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ โดยการคัดเลือก 

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๓๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป ที่ไปเปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต จํานวน ๓ รายวิชา 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๘๖๐ 

ลว. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๕.๓๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนในการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

   ๑. ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน  

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ๒. ขออนุมัติหลักการค่าตอบแทนประธานกรรมการโครงการจัดตั้ง 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

 

-จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

 

กองกลาง 

 

 

ฝ่ายเลขานุการ 

 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๙๙๔ 

ลว. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

 

-ประกาศ มก. 

ลว. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๐๒๗ 

ลว. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

-ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๐๕๗ 

ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ 



 

 
๑๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๓๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 

ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน 

รับทราบการดําเนินการ และเห็นชอบผลการคัดเลือก

ตามเสนอ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๖.๑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทราบ  - - - 

๖.๒ การปิดโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

   ๑. คณะบริหารธุรกิจ ขอปิดโครงการปริญญาโท สําหรับผู้บริหารการเงิน 

(ภาคพิเศษ) 

   ๒. คณะสังคมศาสตร์ ขอปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 

   ๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกองทัพอากาศ 

รับทราบการปิดโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ จํานวน 

๓ โครงการ และให้นําสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อทราบการปิดโครงการต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๘๔๗ 

ลว. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕ 

๖.๓ รายงานการประเมินผลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ทราบ  - - - 

๖.๔ รายงานผู้สําเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทําของผู้สําเร็จการศึกษา  

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ และความคิดเห็นของนายจ้างเพื่อการประเมิน 

คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๖.๕ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภท

แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ  - - - 

๖.๖ รายงานจํานวนผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบ TCAS (รอบที่ ๑-๔) 

ทราบ  - - - 



 

 
๑๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ 

๗.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม. แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๑ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์  

ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

และใช้ระบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex Meeting 

ทราบ  - - - 

๗.๒ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน แจ้งกําหนดการจัดประชุม

เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ (ME-NETT 2022) 

ในวันที่ ๑๙ - ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ วานา 

นาวา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ทราบ  - - - 

๗.๓  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ แจ้งกําหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา

คณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ ๔๑ ปี วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องลับ 

๘.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

 

งานการประชุม กองกลาง                  


