
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ              

๑.๑.๑    ๑. การดําเนนิการของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

   ๒. ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน จะดําเนนิการฉดีวัคซีนครบ ๑๐๐,๐๐๐ โดส ในวันเสาร์ที่ ๑๗ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ๓. การสนบัสนนุการเรียนการสอนของนิสิต โดยรัฐบาลจะมีมาตรการให้

ความช่วยเหลือภาระคา่ใช้จา่ยด้านการศกึษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

ให้กับผู้ปกครองและนิสิต ในการลดค่าเทอมร้อยละ ๕๐ โดยรัฐบาลจะ

สนับสนนุร้อยละ ๖๐ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนร้อยละ ๔๐ ขณะนี้อยู่

ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

   ๔. พิธีเปิดโครงการผลิตน้ํานมโคพรีเมียม (KU Premium Milk) ขับเคลื่อน

การพัฒนา กระบวนการผลิตน้าํนมโคดิบคณุภาพสงู สามารถตรวจสอบ 

กํากับและติดตามตลอดห่วงโซ่การผลิต วันศกุร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. และการแถลงนโยบาย KU Premium Milk 

การผลิตข้าวโพดหมักเพื่อผลิตน้ํานมโค และผลิตภัณฑ์นมพรีเมียม  

และการพัฒนาเครื่องจักรกลขนาดเล็กเพื่อผลิตข้าวโพดหมัก ผ่านระบบ

ออนไลน์ ณ ห้อง ๙๐๓ สํานกัส่งเสริมและฝึกอบรม 

   ๕. ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลายลง มหาวิทยาลัยควรพิจารณารปูแบบการ 

 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการใหม่ ๆ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในการนําไปสร้างอาชีพ 

เช่น เรื่องของ marketplace การเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบใหม่ เช่น หลักสูตรออนไลน์ หลักสูตร BCG โดยจะต้องมีการปรับตัว

ให้ทันกับการเปลีย่นแปลงของยุคสมัย และพิจารณารูปแบบการเรียนการ

สอนแบบต่าง ๆ ทั้งแบบห้องเรียน แบบโมดูล แบบออนไลน์ Hybrid แบบ 

Activity-based Learning และแบบ One World ที่เด็กสามารถเรียนรู้จาก

ความรู้ที่มีอยู่ในโลก เป็นต้น 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบัน 

อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ   - - - 

๑.๒.๒ สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  

โดยสถาบัน IMD ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ   - - - 

๑.๒.๓ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) (ฉบับที่ ๑๕) 

ทราบ   - - - 

๑.๒.๔ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันจนัทร์ที่ 

๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

ทราบ   - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓  

 

การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ ศาสตราจารย์ 

ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เห็นชอบการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมี แด่ 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง-

ควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ 

ด้านชีวเคมีให้แผ่ไพศาลและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป โดยให้นําเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๙๖๘ 

ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ 

      ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

๔.๑ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

กลุ่มวิชาการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ 

 

การขออนุมัติเปลีย่นชื่อศูนย์วิจัยด้านการจดัการยุทธศาสตร์และ 

การปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๙๖๙ 

ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ 

๕.๒ การขออนุมัติร่างหลักเกณฑ์ แบบคําขอ และมาตรฐาน KU Standard 

ข้อบังคับสําหรับกระบวนการผลิตรังไหมอีรี่ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักงานบริการวิชาการ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๑๕๖ 

ลว. ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ 

 ๕.๓ การขออนุมัติเปิดชุดวิชาใหม่ จํานวน ๒ ชุดวิชา เพื่อเป็นชุดวิชาบริการ

สําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต 

อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้ง ๒ ชุดวิชา 

และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การเปิดรายวิชาใหม่ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๙๗๒ 

ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา  

(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ 

และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๙๗๐ 

ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ 

๕.๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๙๗๐ 

ลว. ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ 

๕.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับ

นิสิตโครงการหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

(ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๙๖๘ 

ลว. ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ 

๕.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตปริญญาตรี

ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม- 

การบริการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๙๖๙ 

ลว. ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ 

๕.๘ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าเดินทาง คณะกรรมการพิจารณา

ผลงานเพื่อแต่งตั้งคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์

ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ  

และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 

อนุมัติตามเสนอ  - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๙ การอนุมัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภท

คณาจารย์เต็มเวลา ที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อนุมัติตามเสนอ และมอบกองการเจ้าหน้าที่สรุป

รายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้ได้รับการต่อเวลา 

เสนอ ก.บ.ม. ทราบต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๑๐ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก ๖ ส่วนงาน จํานวน ๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๑๑ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๓ ส่วนงาน จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอรายที่ ๑ และรายที่ ๓ สําหรับรายที่ ๒ 

อนุมัติบรรจุด้วยคุณวุฒิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขา

วิชาเอกสัตวศาสตร์ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๑๒ การขออนุมัติบรรจุบุคคลเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิจัย  

ในโครงการทุนเลิศเกษตร จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๑๓ การพิจารณาขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๑๔ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 

ที่ได้รับสูงขึ้น ๒ ส่วนงาน จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๑๕ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ๒ ส่วนงาน  

จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๑๖ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง

ตําแหน่งในระดับ ชํานาญการพิเศษ ๔ ส่วนงาน จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๑๗ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญการ จํานวน ๑๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๑๘ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน และชํานาญการ  

๘ ส่วนงาน จํานวน ๕๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๑๙ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๒๐ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

จํานวน ๑๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๒๑ การขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

จํานวน ๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๒๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น

อาจารย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน  ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๕.๒๓ งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นชอบงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕ และอนุมัติหลักการ 

ให้ส่วนงานที่มีประมาณการรายจ่ายงบประมาณ 

เงินรายได้สูงกว่าประมาณการรายรับ ทําให้ประมาณ

การรายได้สุทธิติดลบ นํากลับไปพิจารณาทบทวน 

เพื่อชะลอหรือปรับลดโครงการที่ยังไม่มีความสําคัญ

จําเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ ขอให้ทุกส่วนงานยืนยันข้อมูล

มายังกองแผนงานภายในวันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการนโยบาย

การงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน

พิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

อธิการบดี/ผอ.กองแผนงาน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๙๗๓ 

ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ 

๕.๒๔ การพิจารณาหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เพื่อหาการติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

อนุมัติตามเสนอ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๖.๑ การปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

รับทราบการปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม  

(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา แล้ว  

และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๙๗๑ 

ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๖.๒ บทสรุปสําหรับผู้บริหาร การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑ - ๔) 

ทราบ  - - - 

๖.๓ รายงานผลการสาํรวจข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา และภาวการณ์มีงานทํา 

ของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ  - - - 

๖.๔ รับทราบความคืบหน้าในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์  

ซึ่งบรรจุด้วยวุฒิ ปริญญาโทและวุฒิปริญญาตรี เป็นกรณีพิเศษ 

ทราบ  - - - 

๖.๕ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภท

แหล่งทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ  
                   ไม่มี 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 
                       


