
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 8/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

๑.๑.๑ มาตรการและแนวทางการเฝาระวังดูแลภาวะซึมเศราและการฆาตัวตาย
ของนิสิตและบุคลากร 

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ รายงานสถานการณสุขภาวะนิสิตและกระบวนการดูแลสวัสดิภาพนิสิต 
ทราบ - - - 

1.1.3 การกําหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจําสวนงานของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรใหม 

ทราบ - - - 

1.1.4 กําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ   ณ นคร  
ณ เมรุวัดพระศรมีหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ในวันอาทิตยท่ี ๑๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจงใหทราบ 

๑.๒.๑ ประกาศแตงตั้งให พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี  
ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ 
- - - 

๑.๒.๒ ประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทราบ - - - 

๑.๒.๓ คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา เมือ่วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๖๕/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายและมอบ
อํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ีลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๕ การประชุมช้ีแจงการจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ หองประชุมช้ัน ๒ อาคาร ๒๕ ป สํานักงบประมาณ  
โดย นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

ทราบ - - - 



 

วาระท่ี เรื่อง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒.๖ การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และหลักเกณฑการปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสํานักงบประมาณไดนําเสนอตอ

คณะรัฐมนตรพิีจารณาใหความเหน็ชอบแลว เมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

1.2.7 ระเบียบวาดวยการโอนงบประมาณรายจายบูรณาการ และงบประมาณ

รายจายบุคลากรระหวางหนวยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหใช

บังคับตั้งแตวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป 

ทราบ - - - 

1.2.8 ระเบียบวาดวยการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป 

ทราบ 
- - - 

1.2.9 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง การจัดลําดบั

ความสําคญัของแผนงานเพ่ือกําหนดกรอบงบประมาณดานการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ หองประชุมจูปเตอร ๔ - ๕ อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

โดยมี นายสุวิทย  เมษินทรยี รัฐมนตรีวาการกระทรวง อว. เปนประธาน

การประชุม 

ทราบ - - - 

1.2.10 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

กรมบัญชีกลางไดมหีนังสือ ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันท่ี ๕ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แจงเรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมการ

จัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจดัจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ทราบ - - - 

1.2.11 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

แจงท่ีประชุมทราบการเปลีย่นแปลงของงบประมาณวิจยั ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

 
๒ 



 

วาระท่ี เรื่อง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 
 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งท่ี 7/๒๕๖๒ วันจันทรท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

                       ไมม ี

     ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ 
 

การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร มีมติเห็นชอบการจัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร 
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติตอไป โดยมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข
รายงานการวิเคราะหและจัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการ
ศาสตร กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
(รายละเอียดตามรายงานการประชุม ก.บ.ม.  
ครั้งท่ี 8/2562)  

จัดทําบันทึกแจงมต ิ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ/ 
ประธานคณะกรรมการ
หลักสตูรบูรณาการศาสตร 
แหงแผนดินฯ/ผอ.สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว 6501. 
0201/370 
ลว. 20 ส.ค. 2562 

๔.๒ 
 

การขออนุมัติเปลี่ยนช่ือ สํานักทะเบียนและประมวลผล เปน สาํนักบริหาร
การศึกษา และปรับโครงสรางองคกร 

มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนช่ือสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล เปน สํานักบริหารการศึกษา (Office 
of Education Administration) และเห็นชอบ
การปรับโครงสรางองคกร (รายละเอียดตาม
รายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 8/2562) 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล/ 
ผอ.กองแผนงาน 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว 6501. 
0201/371  
ลว. 20 ส.ค. 2562 

 ๔.๓ การขออนุมัติกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จํานวน 42 ตัวบงช้ี 

มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย/ 
รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว 6501. 
0201/369 
ลว. 20 ส.ค. 2562 

๔.๔ การขออนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทํา
ฐานขอมูลดานทุนนิสิต 

อนุมัตหิลักการตามเสนอ จัดทําบันทึกแจงมต ิ
รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว 6501. 
0201/368  
ลว. 20 ส.ค. 2562 

 
๓ 



 

วาระท่ี เรื่อง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๕ การขออนุมัติหลักเกณฑการใหเงินรางวัลผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี ๒) 

อนุมัตติามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดลีงนาม 
-จัดทําบันทึกแจงมต ิ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก.  
ลว. 16 ส.ค. 2562 
-บันทึกท่ี อว 6501. 
0201/286  
ลว. 19 ส.ค. 2562 

๔.๖ การขออนุมัติหลักการใหบริษัท ซพีี ออลล จํากัด (มหาชน) เชาพ้ืนท่ีสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจงมต ิ
รองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน/ผอ.สํานักสงเสรมิ
และฝกอบรม กําแพงแสน/ 
ผอ.สํานักงานทรัพยสิน 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว 6501. 
0201/367  
ลว. 20 ส.ค. 2562 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราการจัดสรรผลประโยชนจากการเชาท่ีดินและ
อาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน 

รองอธิการบดีฝายพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและสื่อสาร
องคกร ขอถอนวาระ เพ่ือนําไปพิจารณาใหม  
อีกครั้งรวมกับทุกวิทยาเขต 

- - - 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาสมนาคุณคณะกรรมการพิจารณาทุน
สนับสนุนนักวิจัยหลังปรญิญาเอก 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดลีงนาม 
-จัดทําบันทึกแจงมต ิ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑6 ส.ค. ๒๕๖๒ 
-บันทึกท่ี อว 6501. 
0201/286  
ลว. 19 ส.ค. 2562 

๔.๙ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาบริการงานจัดพิมพและถายเอกสารของ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-จัดทําบันทึกแจงมติ 
ผูอํานวยการสถาบันคนควา
และพัฒนาผลติผลทางการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร/  
ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก.  
ลว 16 ส.ค. 2562 
-บันทึกท่ี อว 6501. 
0201/287  
ลว. 19 ส.ค. 2562 

 
๔ 



 

วาระท่ี เรื่อง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๐ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทน คาสมนาคณุ และคาใชจายตาง ๆ 
ในการดําเนินการโครงการเรียนลวงหนาออนไลน ของมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-จัดทําบันทึกแจงมติ 
ผูอํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล/ 
ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. 16 ส.ค. 2562 
-บันทึกท่ี อว 6501. 
0201/285  
ลว. 19 ส.ค. 2562  

๔.๑๑ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษ สําหรับนิสติหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-จัดทําบันทึกแจงมติ คณบดี
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา/ 
ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. 16 ส.ค. 2562 
-บันทึกท่ี อว 6501. 
0201/282  
ลว. 19 ส.ค. 2562  

๔.๑๒ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาใชจายตาง ๆ 
ในระดับปรญิญาตรีทางการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการทุนเอราวัณ 
กรุงเทพมหานคร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดลีงนาม 
-จัดทําบันทึกแจงมติ  
คณบดีคณะศึกษาศาสตร/  
ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. 16 ส.ค. 2562 
-บันทึกท่ี อว 6501. 
0201/283  
ลว. 19 ส.ค. 2562 

๔.๑๓ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ (หลักสตูรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตรศรรีาชา 

อนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ
นิสิตปรญิญาตรี ภาคปกติ หลักสตูรวิศวกรรม-
ศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและ
ระบบอัตโนมตัิ (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

- - - 

๔.๑๔ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณุสมบัติ
หลักเกณฑ วิธีการ แตงตั้ง และถอดถอนผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย
เกียรติคณุ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบผูสมควรไดรับการตอเวลาราชการใหแก
ขาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จํานวน 1 ราย 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๖ การขออนุมัติการตอสญัญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการประเภท
คณาจารยเต็มเวลาท่ีเกษียณอายุ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
จํานวน 11 ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

 
๕ 



 

วาระท่ี เรื่อง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๗ การขออนุมัติกําหนดช่ือตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักจิตวิทยา 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๘ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ 

เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ ตําแหนงนักวิจัย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๙ การพิจารณาเลือกผูแทน ก.บ.ม. เพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณา

เงินเพ่ิมสําหรับ ตําแหนงท่ีมเีหตุพิเศษสําหรับผูดํารงตําแหนงนิติกร 

จํานวน 2 ราย 

มีมติแตงตั้งคณบดบัีณฑติวิทยาลยั เปนกรรมการ
ลําดับท่ี 2 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๐ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ  

ประเภทนักวิจัย ใหดํารงตาํแหนงระดับชํานาญการ จํานวน 3 ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๑ การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ 

ประเภทคณาจารยประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน 13 ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

4.22 การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน 5 ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

4.23 การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท

คณาจารยประจําเต็มเวลา ตามคณุวุฒิท่ีไดรับสูงข้ึน จํานวน 3 ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

4.24 การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (ลับ)  

จํานวน 1 ราย 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

4.25 การขออนุมัติหลักเกณฑการออกวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเกียรติบัตร อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-จัดทําบันทึกแจงมติ  
รองอธิการบดฝีายบริการวิชาการ 
/ผอ.สํานักงานกฎหมาย/  
ผอ.สํานักงานบรกิารวิชาการ 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. 16 ส.ค. 2562 
-บันทึกท่ี อว 6501. 
0201/284  
ลว. 19 ส.ค. 2562 

4.26 การขออนุมัติหลักการเบ้ืองตนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัย

ของคณะสิ่งแวดลอม สูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

อนุมัติในหลักการตามเสนอ -จัดทําบันทึกแจงมติ  
คณบดีคณะสิ่งแวดลอม  

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว 6501. 
0201/366  
ลว. 20 ส.ค. 2562 
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วาระท่ี เรื่อง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี  
๗/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมมีติอนุมตัิ
ขอบังคับ ระเบียบ เรื่องเก่ียวกับการศึกษา กําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ี                 
    ๑. อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการตรวจสอบ 
ภายในของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. .... 
    ๒. อนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบรหิาร
ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ....        
    ๓. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ (หลักสตูรใชรวม) 
    ๔. อนุมัติเปดรายวิชาใหม และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา 
    ๕. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๙ จํานวน ๔๙๐ คน 
    ๖. เห็นชอบผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ไมผาน 
ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย คือ คณะวิทยาการจดัการ 
    ๗. เห็นชอบผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไมผานตาม 
เกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๒ ราย คือ คณะบรหิารธุรกิจ  
และคณะวิศวกรรมศาสตร 
    ๘. อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดาํรงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑๙ ราย รองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย 
และศาสตราจารย จํานวน ๔ ราย ตั้งแตวันท่ีคณะรับเรื่อง รวมจํานวน  
๒๔ ราย 

ทราบ - - - 

5.2 สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดจัดทําโครงการประเมินสมรรถนะดานการ 
ใชงานดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใหนิสิตช้ันปท่ี ๓ - ๔ รวมทดสอบ
สมรรถนะดานการใชงานดิจิทัล ในระหวางวันท่ี ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ จาํนวน ๓๐๐ คน แบงเปน ๔ รอบ 

ทราบ - - - 
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วาระท่ี เรื่อง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

5.3 รายงานผลการจดัสงเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจสอบเงินแผนดนิ ผูอํานวยการกองคลัง ขอใหสวนงาน 
ท่ีเก่ียวของจัดสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ไปยังกองคลัง ภายในวันท่ี ๑๖ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล แจงกําหนดการจัดพิธี 
เชิดชูเกียรติบัณฑติเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๖๒ วันอาทิตยท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี
การมอบเหรียญบัณฑติเกียรตินิยมท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสดุของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๑ การมอบเหรยีญแก
บัณฑิตเกียรตินิยมอันดบัหน่ึง และการมอบเหรียญแกบัณฑิตเกียรตนิิยม
อันดับสอง 

ทราบ - - - 

6.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร แจงการจัดงาน Animation Concert 
วัฒนธรรมนําไทย ครั้งท่ี ๒ สายนํ้าแหงชีวิต กําหนดจัดข้ึนในวันจันทรท่ี 
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ  
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ภายในงานจะม ี
การบรรเลงดนตรี โดย Kasetsart Wind Symphony วงดุริยางค 
เครื่องลมแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอเชิญผูบริหารทุกทาน
รวมงาน การแตงกาย ชุดไทย ชุดไทยประยุกต หรือชุดสภุาพ 

ทราบ - - - 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 
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