
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ              

๑.๑.๑ ปาฐกถา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี “ชีวิตหลังโควิด-๑๙” 

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ การสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ทราบ - - - 

๑.๑.๓ การสนับสนนุกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทําการของสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๘/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ คณะกรรมการนโยบายพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ และขั้นตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง  

และกระท่อม 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ พิจารณาการให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับผู้ดํารง

ตําแหน่งนิติกร 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชวีภัณฑ์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (Kasetsart Vaccines and Biologies Innovation Centre) 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๘๗๕๗ 

ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๒ การขออนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดงานเกษตรกําแพงแสน 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีวิทยาเขต

กําแพงแสน/ผอ.กองคลัง 

 

ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๘๗๘๙ 

ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๓ การขออนุมัติยกเว้นค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศของโรงเรียนสาธิต 

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๑๗๙ 

ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๔ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสําหรับอาจารย์ 

ชาวต่างประเทศ ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๑๘๐ 

ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๕ การขออนุมัติจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในธนาคารหน่วยกิตสําหรับ

รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติหลักการตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตว่า สภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ 

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ั้งแต่

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น จึงขอให้

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ร่วมกับสํานักงานกฎหมาย

ดําเนินการปรับแกไ้ขประกาศและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

ธนาคารหน่วยกิตให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกลา่ว 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รักษาการแทนคณบดี

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๘๘๙๗ 

ลว. ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๖ การขออนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนในธนาคารหน่วยกิต และอัตราค่าหน่วยกิต 

ต่อภาคการศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติหลักการตามเสนอ (รายละเอียดเช่นเดียวกับ

วาระ ๔.๕) 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รักษาการแทนคณบดี

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๘๘๙๗ 

ลว. ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับโครงการพิเศษ

ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน ๓ โครงการ ทั้งนี้ ได้จัดทํา

ร่างประกาศฯ มาเพื่อพิจารณา จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 

   ๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

   ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน    

อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพิเศษ 

ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้ง ๓ ฉบับ 

และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โครงการพิเศษต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๘๗๕๔ 

ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๗ 

(ต่อ) 

๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

    

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  

และกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ  

ในการบริหารโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

(ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและอัตราค่าใช้จ่าย

ในการบริหารโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-

มหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์  

และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โครงการพิเศษต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๘๗๕๕ 

ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๙ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก 

ภาคปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ --ประกาศ มก. 

ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๑๘๑ 

ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๑๐ การขออนุมัติแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะให้สํานักบริหารการศึกษา

ดําเนินการปรับปรุงข้อความแนวปฏิบัติการเข้าสอบ

ของนิสิต การจัดเก็บและทําลายหลักฐานการสอบ

ออนไลน์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก่อนออกประกาศ

เพื่อถือปฏิบัติต่อไป 

- - - 

๔.๑๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการต่อเวลาราชการให้แก่

ข้าราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๒ การพิจารณาอนมุัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ

ประเภทคณาจารย์ เต็มเวลาที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(เพิ่มเติม) 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๓ การพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การพิจารณาขยายเวลาการเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา และการส่งผล

การทดสอบภาษาอังกฤษ ตามที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 

มีมติให้กองการเจ้าหน้าที่นํากลับไปทบทวน และเสนอ 

ก.บ.ม. ในคราวต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๔๕ อัตรา  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก ๗ ส่วนงาน จํานวน ๑๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

และช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๒ ส่วนงาน จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติบรรจุผู้มีความรู้และประสบการณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)  

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๐ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิที่

ได้รับสูงขึ้น ๔ ส่วนงาน จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม

วิชาการ ประเภทนักวิจัย ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย 

ให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญการ ๒ ส่วนงาน จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ๔ ส่วนงาน จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง ๕ ราย  

ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ตามเสนอ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 

ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จํานวน ๘ ตําแหน่ง 

รับทราบการคัดเลือก และเห็นชอบผลการคัดเลือก

ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จํานวน ๒ ตําแหน่ง 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๕ การพิจารณาเลือกผู้บริหารเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร 

ฝ่ายสนับสนุน จํานวน ๑๐ ตําแหน่ง 

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร 

ฝ่ายสนับสนุนสําหรับตําแหน่งที่ยังไม่มีผู้ผ่านการ

คัดเลือก และตําแหน่งที่ยังไม่มีผู้สมัคร รวม ๑๐ ตําแหน่ง 

(รายละเอียดในวาระการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔) 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๖ การพิจารณามาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท

ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จํานวน ๔ ตําแหน่ง 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๗ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน 

และช่วยวิชาการ ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ๖ ส่วนงาน  

จํานวน ๒๕ ราย 

อนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

ทั้ง ๒๕ ราย ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ  

ตามเสนอ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๘ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน 

และช่วยวิชาการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๙ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกําหนดตําแหน่ง 

และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  

(ฉบับที่ ๔) 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๐ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๑ การพิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและนํ้ายาที่เกี่ยวกับการ

วินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อโรคก่อโรค COVID-19) แบบ

ตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Angtigen test self-test kits) 

อนุมัติหลักการการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและนํ้ายา 

ที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-COV-2  

(เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจน 

ด้วยตนเอง (COVID-19 Angtigen test self-test kits) 

โดยให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการบิกจ่าย 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

และทรัพย์สิน/ผอ.สํานักงาน

กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๘๘๙๖ 

ลว. ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔ 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓ 

(ต่อ) 

 ค่าชุดตรวจและน้ํายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย 

การติดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)  

แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 

Angtigen test self-test kits) สําหรับบุคลากร 

ของส่วนงานได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น 

เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของส่วนงาน 

โดยให้ครอบคลุมถึงการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ ATK 

สําหรับนิสิตด้วย ทั้งนี้ ขอให้กองคลังร่วมกับสํานักงาน

กฎหมายดําเนินการออกประกาศเพื่อถือปฏิบัติต่อไป   

   

๔.๓๒ การขออนุมัติโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่ม

ศักยภาพ และขีดความสามารถขั้นสูงของกําลังคนทางด้านเกษตรและ

อาหารสําหรับอนาคต ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และ (ร่าง) แผนพัฒนา

ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๘๗๕๖ 

ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภท

แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๕.๒ สรุปผลการดําเนินงานการจัดทดสอบความรู้ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๕.๓ บทสรุปผู้บริหาร เรื่อง KU Ecosystem for COVID-19 Crisis 

Management 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
                   ไม่มี 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 
                       


