


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันปลูกต้นไม้

ณ พระต�าหนักสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

องค์ประธานเปิดงาน “เกษตรแฟร์” 

ประจ�าปี ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



สนองพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

เสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ซึ่งในโอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายรายงานในการร่วมจัดท�าผังแม่บทของสถาบัน
วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



เสด็จพระราชด�าเนิน ทรงเปิดอุทยานบัว ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

6

มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พทุธศกัราช 

๒๕๕๘ ก�าหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดท่ีมี 

หน้าทีก่�ากบัดแูลและตรวจสอบการบรหิารกิจการมหาวิทยาลยั 

ในระดบันโยบาย นบัแต่ได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คนที่ ๒๘ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อีก ๑๑ ท่าน เมื่อวันพุธที่ 

๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๔๑ 

 เ ม่ือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

พุทธศกัราช ๒๕๕๘ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ในวันศกุร์ที่ 

๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมผีลบงัคบัใช้ในวันถดัไป ท�าให้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงาน 

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐอย่างเร่งด่วน ส�าหรับ

วาระสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล 

“มาตรา ๗๖ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๔๑ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ใน

วันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภา

มหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะได้มีสภา

มหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญตันิี ้ ซึง่ต้องไม่เกนิหนึง่ปีนบัแต่
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วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” นั้น ท�าให้สภามหาวิทยาลัย

ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยใหม ่

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 

๒๕๕๘

 ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยที่มาด�ารงต�าแหน่ง 

ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ นับแต่วันที่ได้เข้ารับต�าแหน่ง มีความ

ตั้งใจและมุ ่งมั่นท่ีจะน�าพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ให้ผ่านช่วงการปรับเปล่ียนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ 

ของรัฐอย่างมีระบบและระเบียบแบบแผน จึงได้ก�าหนด 

นโยบายและวางระบบบรหิารจดัการหลกั ๔ ด้าน เพือ่เดนิหน้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘ คือ 

 ๑. การจดัคน โดยการสร้างสมัมาทิฐิกบัผูบ้ริหาร ผูร่้วมงาน  

และการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั เพือ่การบริหาร

แบบคู่ขนาน หรือ KU++ Super Plus

 ๒. การจัดงาน การจัดท�าประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ระยะสั้น กลาง ยาว

 ๓.  การจัดเงิน จัดระบบการบริหารรายรับ รายจ่าย และ

การบริหารจัดการทรัพย์สิน

 ๔.  การจดัความเจรญิงอกงามอย่างยัง่ยนื ในด้านวชิาการ 

วิจัย บริการวิชาการ ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม นิสิตและ

บุคลากร

สารจาก... นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ในการด�าเนนิงานทีผ่่านมา ได้รบัความร่วมมอืจากผูบ้รหิาร 

ในทุกระดับเป็นอย่างดี ท�าให้ในระยะเวลา ๑๕ เดือน  

สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ไปแล้วทัง้หมด ๓๔ ฉบบั ประกาศสภามหาวทิยาลยัเกษตศาสตร์  

๗ ฉบับ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๖ ฉบับ  

ซึง่นบัว่าได้บรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ไปกว่าครึง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การจดัท�าข้อบงัคบั ระเบยีบ ประกาศทีส่�าคญั ทีท่�าให้มหาวทิยาลยั 

สามารถน�าไปใช้บริหารจัดการได้ตามก�าหนดระยะเวลา เช่น 

ข้อบังคับด้านบริหารงานบุคคล ด้านสภามหาวิทยาลัยและ 

ผู้บริหาร และนิสิต  

 ด้วยระยะเวลาที่สั้นและมีภารกิจที่ส�าคัญที่ต้องผลักดัน

ให้ส�าเร็จลุล่วง ท�าให้ต้องเร่งรัดขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถ

ด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่ก�าหนด ดังนั้น 

การติดตามและประเมินผลการน�าข้อบังคับไปใช้จะมีความ

ส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน�าผลการประเมินไปพิจารณา

ปรับปรุง แก้ไขให้มีความสมบูรณ์และเป็นเคร่ืองมือในการ

บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลโดยการน�าระบบ PDCA มาใช้

ในการด�าเนินการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

 



สารบัญ
  หน้า

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย

บทสรุปผู้บริหาร

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

• วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• ผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• การอนมุตัข้ิอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• การอนุมัติหลักสูตร

• การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘

• การแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

• การแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร และต�าแหน่งวิชาการ

การด�าเนินโครงการตามนโยบาย

• ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

 ๑. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

 ๒. คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย

  เกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

 ๓. คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหาร

  และพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	โครงการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๑. โครงการ “เกษตรศาสตร์ พอเพียง”

 ๒. โครงการ “เกษตรศาสตร์ คุณธรรม”

 ๓. โครงการ “เกษตรศาสตร์ ประชาชน”

 ๔. โครงการ “เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์วิทยา”

 ๕. การด�าเนินงานตามนโยบายเปิดประตูสู่อาเซียน

  ๕.๑ การเดินทางไปเยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

   ณ เมืองสังทอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  ๕.๒ การเยอืนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ของรองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นกัธุรกิจสาธารณรัฐ

   แห่งสหภาพเมียนมา และคณะ

  ๕.๓ การเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก และแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   เพื่อสานต่อความร่วมมือของสองสถาบัน

   ๕.๔ การเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในโอกาสเสดจ็ทรงประกอบพิธีวางศลิาฤกษ์

   สถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
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  หน้า

กิจกรรมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคผนวก : ข้อสนเทศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ภาคผนวก ก : พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกเสตรสาตร พุทธสักราช 2486

• พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกเสตรสาตร พุทธสักราช 2486 (ฉบับที่ 2)

• พระราขบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑

• ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๐

• พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑

• พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาคผนวก ข : ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

• ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณเงินรายได้

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

• ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบแนวทางการส่งเสริมและ

 พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

• ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบนโยบาย 

 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบนโยบาย

 และแนวทางการพัฒนาระบบการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่ง

 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่ง

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ก�าหนดเขตการศึกษาเป็นวิทยาเขต

• ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส�าหรับสาขาวิชา 

 ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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สารบัญ
  หน้า

• ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ครุยประจ�าต�าแหน่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับเข้าเป็นสถาบันสมทบ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการประชุมและวิธีการด�าเนินงานของ

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

กลุ่มการสรรหาและการคัดเลือกองค์ประกอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภา

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภา

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภา

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภา

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี ผู้อ�านวยการ หรือ

 หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส�านัก พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภา

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ�า พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภา

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษา หรือสถาบันสมทบใน

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ

 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยก�าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินประจ�าต�าแหน่ง   

 รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘
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  หน้า

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการก�าหนดจ�านวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

 ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอ�านาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน

 และการมอบอ�านาจช่วงให้ปฏิบัติหน้าที่แทน พ.ศ. ๒๕๕๘

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการ

 ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง 

 และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง 

 และถอดถอนผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างประจ�า

 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

 ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจ�าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

 ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจ�า พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการก�าหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 ประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

 วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

 วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

กลุ่มการศึกษาและนิสิต

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีให้ทุนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาคผนวก ค : เอกสาร “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘”
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 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงที่สอง ระหว่าง
เดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยไปแล้วทั้งสิ้น ๖ ครั้ง วาระพิเศษ ๕ ครั้ง โดยเป็น 
การพจิารณาก�าหนดแนวทางการบรหิารมหาวทิยาลยัให้มคีวาม 
ชดัเจน ประกอบกับระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้หมดวาระลง 
ในวนัที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ท�าให้สภามหาวทิยาลยัต้อง
พจิารณาถงึการวางระบบและสร้างความต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร 
มหาวิทยาลยัท่ีปัจจุบนัยงัไม่สามารถด�าเนนิการสรรหาอธกิารบดไีด้  
และการรักษาการแทนอธิการบดียังมีการปรับเปล่ียนทุก  
๖ เดือน และสภามหาวิทยาลัยต้องเร่งด�าเนินการสรรหา 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 
๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จตามบทเฉพาะกาลที่ก�าหนด ดังนั้น  
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีแนวคิดที่จะแต่งตั้ง 
ผูรั้กษาการแทนอธกิารบดคีนที ่๓ โดยมเีงือ่นไขให้ผู้ทีจ่ะมาด�ารง 
ต�าแหน่งต้องสละการด�ารงต�าแหน่งบริหารอื่นเพื่อให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้เต็มเวลาและรักษาการในต�าแหน่งอธิการบด ี
ได้อย่างต่อเนือ่งจนกว่าการสรรหาอธกิารบดคีนท่ี ๑๕ จะแล้วเสรจ็  
และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้อนุมัติและแต่งตั้ง  
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
คนที่ ๓ มีผลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น
 นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยได้เตรียมการสรรหาเพื่อให้ 
ได้มาซึง่องค์ประกอบของสภามหาวทิยาลยั ตามพระราชบญัญตั ิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่สภา 
มหาวิทยาลยัรบัผดิชอบด�าเนนิการโดยการแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ขึ้น ๒ ชุด เพื่อการสรรหาบุคคลที่สมควรด�ารงต�าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยและสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู ้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันอยู ่ระหว่างการ 
ด�าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 ส�าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่น ที่มหาวิทยาลัย 
เป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกตั้ง ได้แก่

 ๑. การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท  
  คณาจารย์ประจ�า
 ๒. การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท  
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 ๓. การเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผูบ้รหิาร 
  ซึง่เลอืกจากผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี ผูอ้�านวยการ หรอื 
  หวัหน้าส่วนงานทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืนทีม่ฐีานะเทยีบเท่า 
  คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส�านัก
 ผลการเลอืกในข้อ ๑-๓ ได้ด�าเนนิการเสรจ็สิน้และแจ้งให้ 
สภามหาวิทยาลยัทราบแล้ว อธิการบดจีะเป็นผูอ้อกค�าสัง่แต่งต้ัง  
ต่อไป
 มตสิภามหาวทิยาลยัในวาระเชงินโยบายนัน้ สภามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ได้ให้ความเห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัย 
ด�าเนินการต่อไป ๔ โครงการ คือ โครงการ “เกษตรศาสตร์ 
คุณธรรม” โครงการ “เกษตรศาสตร์ ประชาขน” โครงการ 
“เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์วิทยา” และอนุมัติให้ด�าเนินการ 
“โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี” โดยให้เริ่มจัดการเรียน
การสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 การพิจารณาอนุมัตข้ิอบังคับ ประกาศสภามหาวิทยาลัย 
และประกาศมหาวิทยาลัย จากห้วงแรกปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติข้อบังคับ ๑๑ ฉบับ ประกาศสภา
มหาวิทยาลัย ๕ ฉบับ และประกาศมหาวิทยาลัย ๓ ฉบับ  
ในห้วงที่สอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุมัติข้อบังคับ ๒๓ ฉบับ 
ประกาศสภามหาวิทยาลยั ๒ ฉบับ และประกาศมหาวิทยาลยั 
๓ ฉบับ รวมท้ังสิ้นในวาระสภามหาวิทยาลัยชุดนี้ อนุมัต ิ
ข้อบังคับ ๓๔ ฉบับ ประกาศสภามหาวิทยาลัย ๗ ฉบับ และ
ประกาศมหาวิทยาลัย ๖ ฉบับ 
 แม้ว่าจะยงัคงมข้ีอบงัคบั ระเบยีบและประกาศ นโยบาย/
โครงการที่อยู่ในระหว่างการยกร่างและยังไม่ได้น�าเข้าวาระ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย จากแนวนโยบายและแผนการ
ด�าเนนิงานทีส่ภามหาวิทยาลัยชุดนีไ้ด้วางระบบไว้ เป็นทีเ่ช่ือได้
ว่าจะท�าให้การบริหารจดัการของสภามหาวิทยาลัยชุดต่อๆ ไป 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

บทสรุปผู้บริหาร



สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริหารงานภายใต้พระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๔๑  

มาตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยในห้วงเวลากว่า

หนึ่งทศวรรษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น�าเสนอ (ร่าง)  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .. . . . 

เสนอรัฐบาลเพื่อการปรับเปล่ียนสถานภาพมหาวิทยาลัย

จากการเป็นส่วนราชการสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ

ของรัฐ โดยที่เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับ

นี้ไว้ในหมายเหตุท้ายสุดของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คอื “โดยทีปั่จจบัุนสภาพเศรษฐกจิ

และสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการส่งเสริมให้

มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่

ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก�ากับของรัฐ จะท�าให้การบริหาร

จัดการเป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องค�านึงถึง

ความเป็นอสิระและความเป็นเลิศทางวชิาการ สมควรปรบัปรุง

การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปตามแนวทาง

ดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีการแก้ไข

ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องและ

ท�าให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถขับเคล่ือนได้อย่าง

คล่องตัว มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้มาโดยตลอด”

 ในระหว่างการน�าเสนอโปรดเกล้าฯ เพื่อพิจารณาตรา 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ฉบับใหม ่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวุฒขิองมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 

๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เล่มที่ ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๙๐ ง วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ภายใต้พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พทุธศกัราช 

๒๕๔๑ ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑ คน เมื่อรวมกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง ๓ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทผู้บริหาร ๘ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

คณาจารย์ประจ�า ๘ คน กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย ๑ คน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมี 

องค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลยัรวมท้ังสิน้ ๓๒ คน

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)

15

มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวม  ๑๒  ราย  ตั้งแต่วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖  
และวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๖  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๖  
และวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖  นั้น  เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิดั งกล่าว  ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระแล้ว   และที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่  ๒๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ได้มีมติเห็นชอบให้
เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งผู้สมควรดํารงตําแหน่งใหม่  รวม  ๑๒  ราย  ดังนี้ 

๑. นายวิโรจ  อิ่มพิทักษ์ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวกนิษฐา  กาญจนจารี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายชุมพล  พรประภา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายพีรเดช  ทองอําไพ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายลักษณ์  วจนานวัช เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. พลเอก  วุฒินันท์  ลีลายุทธ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายสืบศักดิ์  สนธิรัตน์ เปน็ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายเอนก  บุญหนุน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายสกล  มงคลธรรมากุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งต่อไปแล้ว 
บัดนี้  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตามท่ีเสนอทุกราย 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ 
รองนายกรัฐมนตร ี
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สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

นายลักษณ์  วจนานวัช

ดร.กนิษฐา  กาญจนจารี

รศ.ดร.พีรเดช  ทองอ�าไพ

ศ.ดร.สืบศักดิ์  สนธิรัตน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายชุมพล  พรประภา

นายเอนก  บุญหนุนนายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ

พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธนายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์

นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์

นายสกล  มงคลธรรมากุล

รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

ผู้บริหารกลุ่มรองอธิการบดี

ผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูอ้�านวยการสถาบนั ส�านกัผู้บริหารที่เป็นคณบดี กลุ่มวิทยาศาสตร์

ผู้บริหารที่เป็นคณบดี กลุ่มสังคมศาสตร์

นายอ�านวย  เนตยสุภา
ประธานกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย

ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดี 
(๑๖ ก.พ. ๕๘-ปัจจุบัน)

รศ.นสพ.เจริญศักดิ์  ศาลากิจ
ประธานสภาข้าราชการ

ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน

รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน

ผศ.ดร.พุทธชาติ  โปธิบาล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ดร.อนามัย  ด�าเนตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผศ.รัชด  ชมภูนิช
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร.เปรมปรีดิ์  บุญรังษี
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

ก�าแพงแสน

รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน์
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน
รักษาการแทนอธิการบดี 

(๑๖ ส.ค. ๕๘-๑๕ ก.พ. ๕๙)
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กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผน

นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า

รศ.ดร.นท.สุมิตร  สุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ดร.ธานินทร์  คงศิลา
คณะเกษตร

ผศ.ดร.สุนทรี  ขุนทอง
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

รศ.ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์
คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน

ผศ.ดร.รวิพิมพ์  ฉวีสุข
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์
คณะเศรษฐศาสตร์

รศ.ดร.สุรวิช  วรรณไกรโรจน์
คณะเกษตร

รศ.พาสินี  สุนากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่ 
๕/๒๕๕๘ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้
อนุมัติการจัดตั้งส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และมีประกาศตั้งส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส�านกังานสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้เร่ิมโอนงานประชุม 
สภามหาวิทยาลยัมาด�าเนนิการตัง้แต่การประชมุสภามหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ ๒๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘
 นอกเหนอืจากหน้าทีท่ีก่�าหนดตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ พ.ศ ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับการท�าหน้าที่ฝ่าย 
เลขานุการและประสานงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์และการประชมุของคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
ที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งแล้ว ส�านักงานสภา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ยงัมหีน้าทีท่ีก่�าหนดไว้ตามโครงการ
จัดตั้ง ดังนี้

 ๑. สนบัสนนุการปฏิฺบตังิานตามอ�านาจหน้าท่ี 
  ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
  เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ด�าเนินการจัดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยสามารถ
บริหารและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ มาตรา ๒๒ รวม ๑๘ ข้อ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) สภามหาวิทยาลัยได้มีการ
ประชุม รวม ๖ ครั้ง ประชุมวาระพิเศษ ๕ ครั้ง ซึ่งสรุปผลการ
ประชุมได้รายงานไว้ในผลการด�าเนนิงานของสภามหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ฉบับนี้แล้ว

 ๒. ท�าหน้าทีฝ่่ายเลขานกุารและประสานงาน
  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือ
  คณะท�างานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  รวมทัง้ให้การสนับสนนุแก่คณะกรรมการ 
  อนุกรรมการ คณะท�างานหรือบุคคล
  ที่สภามหาวิทยาลัยมอบอ�านาจให้
  กระท�าการใดๆ อันอยู่ในอ�านาจและ
  หน้าท่ีของสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
 ๒.๑ ส�านกังานสภามหาวิทยาลัยได้ท�าหน้าทีฝ่่ายเลขานุการ 
ทีป่ระชมุสภามหาวิทยาลยั โดยมรีกัษาการแทนรองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนท�าหน้าทีก่รรมการและเลขานกุาร รกัษาการแทน 
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ท�าหน้าทีจ่ดัเตรยีมวาระและเอกสารเชญิประชมุ จดัท�ารายงาน
การประชุม แจ้งมติที่ประชุม ตลอดจนติดตามการด�าเนินการ
ตามมติที่ประชุมเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
 ๒.๒ ท�าหน้าที่เป็นกรรมการ/เลขานุการ และผู ้ช่วย 
เลขานกุารของคณะกรรมการและอนกุรรมการทีส่ภามหาวทิยาลยั 
แต่งตั้ง จ�านวน ๒ ชุด ได้แก่ 
   	คณะกรรมการนโยบายการพฒันามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ซึ่งตั้งข้ึน 
เพ่ือเป็นกรรมการที่จะประสานการปฏิบัติงานระหว่าง 
สภามหาวิทยาลยัและผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั ตามนโยบาย KU++ 
Super Plus โดยมกีารประชมุกรรมการเดอืนละ ๒ คร้ัง เพ่ือ
มอบนโยบายและตดิตามความก้าวหน้าของงาน/โครงการต่างๆ
   	คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบนโยบาย 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อ 
ยกร่างวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อมอบ
ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน�าไปใช้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 ๓. รบัผดิชอบในการด�าเนินการเพือ่ให้ได้มา
  ซึ่งองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
  และการสรรหาผู้บริหารหน่วยงานของ
  มหาวิทยาลัย ภายใต้อ�านาจหน้าที่ของ
  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�านักงานสภามหาวทิยาลยัท�าหน้าทีจ่ดัท�า 
เอกสารการประชมุของคณะกรรมการชดุต่างๆ ทีส่ภามหาวทิยาลยั 
และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งเพื่อด�าเนินการสรรหา/คัดเลือก/ 
เลอืกต้ัง เพือ่ให้ได้มาซึง่องค์ประกอบกรรมการสภามหาวิทยาลยั  
ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี
 ๓.๑ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๓.๒  ผู ้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓.๓ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ�า
 ๓.๔ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัซึง่เลอืกจากพนกังานมหาวทิยาลัยสายสนบัสนนุ
 ๓.๕ ด�าเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผูบ้รหิาร ซึง่เลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี ผู้อ�านวยการ  
หรอืหัวหน้าส่วนงานทีเ่รียกชือ่อย่างอืน่ทีมี่ฐานะเทยีบเท่าคณะ  
วทิยาลยั สถาบนั หรอืส�านกั ส�านกังานสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มีหน้าที่ด�าเนินการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธกีารคดัเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
ประเภทผูบ้รหิาร ซึง่เลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี ผู้อ�านวยการ  
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส�านัก พ.ศ. ๒๕๕๙ กล่าวคือ 
   	การก�าหนดปฏทินิการด�าเนนิการเลอืกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารฯ 
   	ออกหนังสือเชิญผู้ประสงค์ลงรับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทผูบ้รหิาร ซึง่เลือกจาก 
ผูด้�ารงต�าแหน่งคณบด ีผูอ้�านวยการ หรอืหัวหน้าส่วนงานทีเ่รยีกช่ือ 
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส�านัก 
   	ก�าหนดแบบฟอร์มการสมัคร รวบรวมและ
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
   	จดัการประชมุคณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจาก 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี ผู้อ�านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน 
หรือส�านัก และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาด�าเนินการต่อไป

 ๔. ศึกษาวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง 
  เพื่อเสนอบรรจุวาระการประชุมหรือ 
  เพื่อประกอบการพิจารณาของ 
  สภามหาวิทยาลัย
 การจัดท�าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะ
จัดท�าวาระ ดังนี้
 ๑. วาระแจ้งเพื่อทราบ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย กิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกิจกรรม
หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ๒. วาระรับรองรายงานการประชุม ส�านักงานสภา
มหาวิทยาลัยต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จและแจ้งเวียน
กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการจัดท�าเอกสารและเชิญประชุม
 ๓. วาระพิจารณา ตรวจสอบขั้นตอนการพิจารณา 
เรื่องจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัก่อนส่งให้สภามหาวทิยาลยั
พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ ส�าหรับเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับด้านวิชาการ สภามหาวิทยาลัยได้มอบอ�านาจให้ที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยท�าการแทนสภามหาวิทยาลยั  
และเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและให้ความเห็นชอบ
 ๔. วาระเชงินโยบาย สภามหาวิทยาลยัชดุนีไ้ด้เริม่ก�าหนด
ให้มีการบรรจุวาระเชิงนโยบาย เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารในทุกระดับ สามารถน�าเสนอ
แนวคิดเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงรุก โดย
เสนอผ่านส�านกังานสภามหาวทิยาลยัพจิารณาเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบบรรจุเข้าวาระ
 ๕. วาระสืบเนื่อง ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติ
สภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการและ
ติดตามผลการด�าเนินการหรือการพิจารณาเพ่ือรายงานสภา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

 ๕. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ตามมติสภามหาวทิยาลยัท่ีมอบหมายให้
  มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของ  
  มหาวิทยาลัยน�าไปปฏิบัติ และรายงาน
  ความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน
  ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังอยู่ในระหว่างการจัดท�าร่าง 
ระเบียบการประเมิน จึงยังไม่มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงไม่ได้ด�าเนินการ  
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แต่มหาวิทยาลัยยังคงมีการประเมินผลผู้บริหารตามระเบียบ
ข้อปฏิบัติเดิมท่ีได้ด�าเนินการและจะเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป

 ๖. ประสานงานจัดท�าระเบียบ ข้อบังคับ
  ประกาศ หรอืค�าส่ังของสภามหาวทิยาลัย
  ก่อนน�าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
  พิจารณาลงนาม
 ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและ
ตรวจสอบร่างข้อบงัคบั/ประกาศทีม่หาวิทยาลยัเสนอเข้าวาระ 
ให้สภามหาวทิยาลยัพจิารณาว่าข้อบงัคับดังกล่าวจ�าเป็นต้องผ่าน 
การรบัฟังความคดิเหน็จากประชาคมมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงและ 
เป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้บุคลากรของมหาวิทยาลยั
ได้รบัทราบ หรอืผ่านความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
บรหิารมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการนโยบายการ 
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐเพื่อให้บรรจุเข้าวาระประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 หลงัจากผ่านการพจิารณาอนมุตัจิากทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั  
ส�านกังานสภามหาวิทยาลัยจะตรวจสอบการแก้ไข (หากม)ี และ 
จัดท�าเอกสารข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ฉบับสมบูรณ์เสนอ 
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใช้ และประชาสมัพนัธ์ 
ให้ประชาคมทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
 นอกจากนี้ ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยยังได้จัดท�าสรุป
ล�าดบัการออกข้อบงัคับ ประกาศ และระเบยีบโดยอาศยัอ�านาจ 
ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.  
๒๕๕๘ เพ่ือติดตามและรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการ 
นโยบายการพฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นมหาวทิยาลยั 
ในก�ากับของรัฐทราบ เพ่ือเร่งรัดการด�าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย

 ๗. จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของ  
  ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยในรอบปี
  ที่ผ่านมา รวมทั้งเสนอร่างนโยบาย
  ในการด�าเนินงานส�าหรับช่วงต่อไป
  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
 ในรอบปีที่ผ่านมา ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท�า 
รายงานผลการด�าเนนิงานของสภามหาวทิยาลยัเล่มที ่๑ (เมษายน-
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) และก�าลังรวบรวมเพื่อท�ารายงาน 
ในช่วงท่ีสอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (มกราคม–กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
 ส�าหรบันโยบายการด�าเนนิงานในช่วงต่อไป จะต้องพจิารณา 
ก�าหนดร่วมกับเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและการก�าหนด 
นโยบายของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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 ๘. รวบรวม จัดท�า และเผยแพร่ข้อมูล 
  ข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่ 
  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
  ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
  ภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
  	ส�านกังานสภามหาวทิยาลยัจัดท�าเอกสารเดนิหน้า
มหาวิทยาลัยสู่ทศวรรษที่ ๘ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทราบความก้าวหน้าและกจิกรรมของสภามหาวทิยาลัยทกุครัง้
ของการประชุมสภามหาวิทยาลัย
  	ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท�าวารสาร
ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย ๒ ฉบับเพื่อรายงานกิจกรรมและ
ผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยโดยสรุป
  	ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดท�ารายงานผล
การด�าเนินงานสภามหาวิทยาลัยช่วงเดือนเมษายน-ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดท�ารายงานฉบับนี้เป็นฉบับที่ ๒ ช่วงเดือน
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงาน  
  อันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน
  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือ
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
 ในช่วงเวลาทีผ่่านมา ส�านกังานสภามหาวิทยาลยัได้จดัต้ัง 
ขึ้นก่อนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ได้ไม่นาน ท�าให้ขณะนี้ส�านักงานยังคง 
ต้องพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานและบุคลากร ท�าให้
ภาระหน้าที่ที่นอกเหนือจากภารกิจหลักของส�านักงานนั้น  
ยังไม่ได้รับการมอบหมาย คาดว่าในช่วงระยะต่อไปส�านักงาน
สภามหาวิทยาลยัจะมศีกัยภาพในการปฏิบตังิานได้กว้างขวาง
และครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่

                       
ฉบับปฐมฤกษ  วันฉบับปฐมฤกษ  วันจันทรจันทรท่ี ท่ี ๒๘ ๒๘ กันยายน พ.ศ.กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๘๒๕๕๘  

จัดทําโดย สาํนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    โทรศัพท ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓    e-mail: kucouncil@ku.ac.th 
                                       

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนองคกรสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามมาตรา ๒๒ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๕๘ บัญญัติอํานาจหนาท่ีในการควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
รวมถึงการวางนโยบายของมหาวิทยาลัย วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญา พิจารณาการจัดตั้ง 
การรวม และการยุบเลิกหนวยงานตางๆ รวมท้ังการแบงสวนราชการของหนวยงาน ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา พิจารณา
เสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและพิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ  ตลอดจน
แตงตั้งและถอดถอนผูบริหารระดับสูง  นอกจากน้ี ยังมีอํานาจและหนาท่ีในการอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย วางระเบียบและออกขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย รวมถึงพิจารณาและใหความ
เห็นชอบในเรื่องท่ีเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดีเสนอ และในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดผูหน่ึง
โดยเฉพาะ  ดังน้ัน การสื่อสารขอมูลเชิงนโยบายสูประชาคมอยางท่ัวถึงทุกระดับ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในการเปลี่ยน
สถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีหลายสิ่งหลายอยางท่ีตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา โดยการมีสวนรวมของ
ทุกฝาย บนหลักธรรมาภิบาล ท้ังน้ี โดยมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ แตงตั้ง ตามนโยบาย KU++ Super Plus เปนกลไกในการเช่ือมโยงฝายนโยบายกับฝายบริหาร 

“เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูทศวรรษท่ี ๘” จึงจัดทําข้ึนเพ่ือเสนอขอมูลขาวสารและสาระสําคัญของการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ใหแกประชาคม  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ พรอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน 
เพ่ือจะไดรวมกันพัฒนาให มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเจริญกาวหนา สรางศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ สืบไป 

 
วันท่ีประชุม  

(ครั้งที่ประชุมของสภา มก. 
ชุดปจจุบัน) 

สรุปสาระสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(๑) 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

วันจันทรท่ี ๑๑ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• รับทราบรายงานการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันศุกรท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี ซึ่งไดมีการเวียนรับรองรายงานการประชุมดังกลาวไป
แลวเมื่อวันท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

• มติใหเชิญผูบริหารหนวยงานของมหาวิทยาลยัเขารวมประชุมกับสภามหาวิทยาลัยฯ 
• เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ 
(๒) 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
วันจันทรท่ี ๒๕ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• เชิญผูบรหิารหนวยงานของมหาวิทยาลัยเขารวมประชุมกับสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งแรก 
• ผูนํานิสติเขาพบนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
• สรุปการเดินทางศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวัน

อังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
• จัดทําเว็ปไซตสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (http://www.kucouncil.ku.ac.th) 
• อนุมัติจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และอนุมัติรางขอบังคับ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วาดวยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• มติมอบนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนตัวแทนสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขาพบ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือหารือเก่ียวกับ
การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
(๓) 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 
วันจันทรท่ี ๒๙ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• รายงานการขอเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• รายงานการอภิปราย “การเตรียมเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

• กิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบสื่อมวลชน” ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันพุธท่ี ๑๐ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หองประชุม ๙ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบประชาคม มก.” ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๖ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

• แตงตั้งรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
(๔) 

พิเศษ (ลบั) 
วันอังคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม 

พ.ศ.๒๕๕๘  

เรื่องการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• มติใหดําเนินการสรรหาผูสมควรดาํรงตําแหนงอธิการบดมีหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใหม  
• มติเพิกถอนมตสิภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีเก่ียวกับการสรรหาผูสมควรดาํรงตําแหนง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ.

เดินหนามหาวิทยาลัเดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี ยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี ๘๘  
hhttttpp::////wwwwww..kkuuccoouunncciill..kkuu..aacc..tthh  



สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

“ผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
(มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
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 การเดนิหน้าสูท่ศวรรษที ่๘ ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาว่าเห็นควรจะได้มีการทบทวน
และพจิารณาปรบัปรงุเพือ่ให้มคีวามทนัสมยัและสอดคล้องกบั 
แนวนโยบายของรัฐบาลมากยิง่ขึน้ โดยได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ
จัดท�าร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทาง
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ส�าหรับผู ้บริหารมหาวิทยาลัยและส่วนงาน จัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะเร่งด่วน สั้น กลาง 
และยาว โดยในข้ันต้นคณะอนุกรรมการฯ ได้น�าเสนอผล
การประชุมในการปรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยใหม่ และ
ร่างประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอให ้
คณะอนกุรรมการฯ และมอบหมายกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงวิสัยทัศน ์
ได้พจิารณาอีกครัง้เพือ่เสนอมหาวทิยาลัย ซึง่คณะอนกุรรมการฯ  
ได้น�าเสนอ และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว 
ตามรายละเอียดในบทที่จะกล่าวถึงต่อไป
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้ให้ข้อเสนอว่า 
มหาวิทยาลัยควรจัดประชุม Kasetsart University Summit 
เพื่อต่อยอดในการจัดท�าแผนกลยุทธ์และมาตรการในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้
ในแต่ละด้านได้ โดยใช้มุมมองและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการระดม
สมอง ทัง้นี ้ในการจะพจิารณาตดัสนิใจให้ข้อเสนอแนะในแต่ละ
ด้าน สภามหาวทิยาลัยจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบ 
ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยจึงได้มอบนโยบายด้านการ 
จดัท�า Single Super Data  ให้มหาวิทยาลยัพจิารณาวางระบบ
การจัดเก็บ ประมวลข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพ่ือการบริหาร 
ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และทันสมัย โดยแบ่งฐานข้อมูล 
ตามนโยบายการบริหารงานที่ก�าหนด คือ

 ๑. การจัดคน การจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อให้รับทราบ
สถานภาพของบุคลากร การกระจายของอัตราก�าลัง ปัญหา
ด้านก�าลังคน ความเชี่ยวชาญ ค่าตอบแทน สวัสดิการ และ
การวางแผนเพื่อเตรียมรับการลดจ�านวนบุคลากรลงเนื่องจาก
การเกษียณหรือลาออก
 ๒. การจัดการงาน สภามหาวิทยาลัยเน้นในเรื่องการ
วางแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น กลาง ยาว ที่ชัดเจน เพื่อให้ 
ส่วนงานสามารถน�าไปใช้ในการก�าหนดเป้าหมายและจัดท�า
แผนปฏิบัติงาน ๔ ปี เพื่อการติดตาม ประเมินผล และการน�า
ผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง (PDCA) ในแต่ละช่วงต่อไป
 ๓. การจดัการเงนิ สภามหาวิทยาลยัขอให้มหาวิทยาลยั
เสนอแจ้งสถานภาพงบดุลการเงินของมหาวิทยาลัยให้สภา
มหาวิทยาลัยรับทราบทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน
การใช้ การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย และประกอบการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้
ประจ�าปีของมหาวิทยาลัย
 ๔. การจัดความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืน โดยก�าหนด
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิชาการ การวิจัย 
การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการท�านุบ�ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ให้มีการพัฒนาอย่างทัดเทียมในระดับสากล

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
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วสัิยทศัน์ ยทุธศาสตร์ และแนวทางการบรหิารและพัฒนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

 คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ได้น�าร่างวสิยัทศัน์ทีไ่ด้ระดมสมอง และรวบรวม 

ทีเ่สนอสภามหาวทิยาลยัไปพจิารณาปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

โดยสภามหาวิทยาลัยได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ 

ดร.กนษิฐา  กาญจนจาร ีกรรมการสภามหาวทิยาลยั ผูท้รงคณุวุฒิ  

และ รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน กรรมการสภา 

มหาวทิยาลยั ประเภทผูบ้รหิาร เข้าร่วมประชมุเพือ่ให้ข้อคดิเหน็ 

อีกครั้ง ได้สรุปเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๑) 

ในการประชมุครัง้ที ่๔/๒๕๕๙ เมือ่วนัองัคารที ่๒๔ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มมีตเิหน็ชอบ

 ส�าหรับแผนงานและแนวทางการด�าเนนิงาน สภามหาวทิยาลยั

ได้มอบให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน�าไประดมความคิดในการ

ด�าเนินงานต่อไป โดยในการสรรหาผู้บริหารระดับคณบดี  

ผู้อ�านวยการส�านัก/สถาบัน สภามหาวิทยาลัยให้ใช้วิสัยทัศน์

ฉบับนี้ในการด�าเนินการไปพลางก่อน จนกว่าจะได้วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารฉบับสมบูรณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ 

สู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
 ๑) สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และ 

มีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม

 ๒)  สะสมภูมิปัญญา สร้างและพฒันาองค์ความรูท้ีห่ลากหลาย  

ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้

 ๓)  ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม

 ๔)  สบืสาน ท�านบุ�ารงุศลิปะ วฒันธรรม และด�ารงอตัลกัษณ์ 

ของมหาวิทยาลัย

 ๕) บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมหลัก (Core Value)
 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

อัตลักษณ์ (Identity)
 ส�านึกดี (Integrity) มุ่งมั่น (Determination) สร้างสรรค์ 

(Knowledge Creation) สามัคคี (Unity)
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เป้าหมาย (Goals)
 พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็น “มหาวิทยาลัย

ของศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ทีเ่ข้มแข็งอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื โดย

เชือ่มโยงกบัศาสตร์การเกษตรซึง่เป็นพืน้ฐานของมหาวิทยาลัย 

พร้อมทั้งน้อมน�าศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์ชุมชน และ

ศาสตร์สากล มาผสมผสานในการสร้างสรรค์วิชาการและ 

น�าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า อันประกอบด้วย

 (๑) มหาวิทยาลัยสีเขียว 

  (Green University)

 (๒) มหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

  (Digital University) 

 (๓) มหาวิทยาลัยวิจัย 

  (Research University) 

 (๔) มหาวิทยาลัยระดับโลก 

  (World Class University) 

 (๕) มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 

  (Social Responsibility University)  

 (๖) มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก 

  (Happiness University)

ยุทธศาสตร์ (Strategies)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  
    เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
แนวทางการบริหารและพัฒนา

 ๑.๑ มุง่สร้างความแขง็แกร่งทางวชิาการด้านการเกษตร  

   อาหาร และป่าไม้ 

 ๑.๒ มุ่งให้บรกิารประชาชนและเกษตรกรอย่างมปีระสิทธภิาพ

 ๑.๓ ส่งเสริมให้นิสิตน�าองค์ความรู้ของตนเองไปสร้าง 

   ชุมชนต้นแบบในท้องถิ่นเกิดของตน หรือชุมชน 

   โดยรอบมหาวทิยาลัย วทิยาเขต หรือศนูย์/สถานวิีจยั

 ๑.๔ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ โดยรวมพลังศิษย์เก่า 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งแผ่นดิน ร่วมพัฒนา 

   มหาวิทยาลัยและพัฒนาประเทศ

 ๑.๕ สนับสนุนการพัฒนาวิทยาเขตเพ่ือตอบสนองการ 

   พัฒนาในพื้นที่

 ๑.๖ ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ เช่น

   ๑.๖.๑ สร้างความพร้อมในการผลักดันผลงาน

ของมหาวิทยาลัยสู่สังคม เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และ 

เชิงนโยบาย

   ๑.๖.๒ พัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการ 

สู่สังคมเชิงรุก

   ๑.๖.๓ สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 

โดยบรูณาการองค์ความรูใ้นสาขาวิชาท่ีหลากหลาย มาส่งเสรมิ 

พัฒนาอาชีพและการด�ารงชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ให้ชุมชนสามารถยกระดับรายได้ให้ก้าวข้ามจากระดับต�่า 

สู่ระดับปานกลาง และจากระดับปานกลางสู่ระดับสูง 

   ๑.๖.๔  สนบัสนนุการเข้าร่วมกจิกรรมวชิาการ และ

การออกสื่อสาธารณะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แสดงบทบาท

ที่โดดเด่นในการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาสังคม ปัญหา

สาธารณะ หรือวิกฤตระดับชาติ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา 

ในด้านต่างๆ ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
    ทางวิชาการในระดับสากล
แนวทางการบริหารและพัฒนา

 ๒.๑ ด้านการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เช่น

   ๒.๑.๑ สนบัสนนุการวิจัยทีจ่ะน�าไปสู่ความเป็นเลศิ

ทางวิชาการ

   ๒.๑.๒ แสวงหาและระดมทุนวิจัยจากภายนอก

ที่มุ่งเน้นงานวิจัยซึ่งเป็นทิศทางหลักของประเทศ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านการเกษตร อาหาร และป่าไม้

   ๒.๑.๓ ใช้งานวิจัยช้ีน�าสังคม เสริมสร้างบทบาท

ผู้น�าสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยสนับสนุนการตีพิมพ์

เอกสารวิชาการเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง และเอกสารวิชาการที่ 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

   ๒.๑.๔ วิจัยในศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ตอบสนอง

ต่อเป้าหมายอย่างรวดเร็วและจริงจัง เพื่อพัฒนาขีดความ

สามารถในการแข่งขนัระดับสากลอย่างมปีระสิทธภิาพและเกดิ

ประสิทธิผลอย่างแท้จริง

 ๒.๒  ด้านบุคลากร เช่น

   ๒.๒.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสแสดงผลงาน 

ในเวทีระดับโลก

 ๒.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น

   ๒.๓.๑ จดัให้มห้ีองปฏิบตักิารขัน้สูงทีม่คีวามพร้อม

ในการสร้างผลงานระดับสากล ตามความพร้อมของคณะ 

นักวิจัยหรือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

   ๒.๓.๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ
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 ๒.๔ ด้านความร่วมมือทางวิชาการ เช่น

   ๒.๔.๑ สร้างความร่วมมอืทางวชิาการกบัหน่วยงาน

ระดับชาติและนานาชาติ

 ๒.๕  ด้านการบริหารงานวิจัย เช่น

   ๒.๕.๑ เพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยของ

บุคลากรและนิสิต

   ๒.๕.๒ สนับสนุนงานวิจัยท่ีมีศักยภาพน�าไปใช้

ประโยชน์ด้านต่างๆ รวมทั้งเชิงพาณิชย์

   ๒.๕.๓ จัดระบบสนับสนุน เช่น การให้รางวัล 

การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร การจัดระบบที่เอื้อต่อ

การวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ 
     การด�าเนินงานตามภารกิจ
แนวทางการบริหารและพัฒนา

 ๓.๑ ด้านการเรียนการสอน เช่น

   ๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากร เช่น

     ๑) เสริมทักษะด้านภาษาให้แก่บุคลากร

     ๒) มอบหมายงานให้บุคลากรอย่างเป็น 

      ธรรมและเป็นระบบ สามารถวดัผลงานได้

     ๓) เพ่ิมบุคลากรระดับหลังปริญญาเอก  

      (Post-Doctoral) เพ่ือเร่งผลิตผลงาน 

      ท า ง วิ ช า ก า รที่ มี คุ ณภ าพและม ี

      คุณประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 

     ๔) พัฒนาระบบการรักษา สืบทอด และ 

      ต่อยอดองค์ความรูท้ีส่�าคญัของบคุลากร 

      ในแต่ละสาขาวชิา รายวชิา และหลกัสตูร  

      เพือ่ไม่ให้สญูหายพร้อมการเกษยีณอายุ

   ๓.๑.๒  การพัฒนาหลักสูตร เช่น

     ๑)  สนับสนุนการท�าหลักสูตรนานาชาติ

     ๒)  พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย

     ๓) พัฒนารายวิชาให้ทันสมัยจากผลงาน 

      วิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัย  

      และสามารถดึงดูดผู้สนใจเข้าศึกษา  

      ทั้งในรูปแบบหลักสูตร Non–Degree  

      และ Degree

     ๔)  จดัท�าสือ่การเรยีนการสอนและเผยแพร่ 

      องค์ความรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ 

      เพิ่มศักยภาพการเป็นผู ้น�าด้านการ 

      น�าเสนอด้านการเรียนการสอนให้กับ 

      มหาวิทยาลัย

     ๕)  สร้างแรงจูงใจและพัฒนาหลักสูตรที ่

      เอื้อต่อการดึงดูดนักเรียนต่างชาติ 

      เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย

     ๖)  ยกระดบัคณุภาพมาตรฐานทางวิชาการ 

      ให้เท่าเทียมในทุกวิทยาเขต

   ๓.๑.๓  การพัฒนาคุณภาพนิสิต เช่น

     ๑) สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนและนิสิต 

      เข้ามาศกึษาในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

     ๒) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตาม 

      หลักสูตร และเสริมหลักสูตรที่มุ่งให ้

      นิสิตมีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม 

      มากขึ้น

     ๓) สนับสนุนให ้นิสิตมีความรู ้ภาษา 

      ต่างประเทศมากกว่า ๑ ภาษา

     ๔) สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 

      วิชาชีพ เพ่ือเตรียมนิสิตให้มีวุฒิภาวะ 

      ทางอาชีพพร้อมสู่โลกการท�างาน

     ๕) พัฒนานิสิตให้มีความรู ้ที่ก ้าวหน้า 

      ทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรมตาม 

      อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั มีจติส�านึก 

      สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

      และประเทศชาติ

     ๖) พัฒนานิสิตให้มีวินัยในตนเอง มีความ 

      เข้มแขง็ทัง้ร่างกาย จติใจ พร้อมรับการ 

      เปลี่ยนแปลง

 ๓.๒ ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น

   ๓.๒.๑ สร้างจติส�านกึความเป็นไทย ร่วมกนัอนรุกัษ์

และท�านุบ�ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ให้มั่นคงและ

ยั่งยืน

   ๓.๒.๒ ส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจและอุดมคติ

ที่สร้างสรรค์และเหมาะสมให้กับบุคลากรและนิสิต

   ๓.๒.๓ จัดให้มีหน่วยงานเฉพาะดูแลด้านการ

ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้เป็นเจ้าภาพหลัก 

รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้หลักธรรมาภิบาล
     ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
แนวทางการบริหารและพัฒนา

 ๔.๑ ด้านการปรับโครงสร้างองค์กร เช่น

   ๔.๑.๑ จัดโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้บรรลุพันธกิจ

และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

   ๔.๑.๒ ควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน 

ให้อยู่ด้วยกัน และยุบรวมหน่วยงานย่อยที่มีบุคลากรน้อย 

ให้เป็นหน่วยเดียวกัน

   ๔.๑.๓  พิจารณาทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กร

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 ๔.๒ ด้านกายภาพ เช่น

   ๔.๒.๑ พัฒนาสู ่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 

University)

 ๔.๓ ด้านการเงินและการบัญชี เช่น

   ๔.๓.๑ การจัดท�าระบบการเงินและการบัญชีที่

โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ๔.๔  ด้านทรัพยากรบุคคล เช่น

   ๔.๔.๑ พฒันาระบบประเมินผลทีเ่ป็นธรรมในทกุระดบั

   ๔.๔.๒ วเิคราะห์ภาระงานทีเ่ป็นระบบและเป็นธรรม

 ๔.๕ ด้านการบริหารงานทั่วไป เช่น

   ๔.๕.๑ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารงาน 

ทั้งระบบ บริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงรุก

   ๔.๕.๒ พัฒนาผู้บริหารทุกระดับเข้าสู่ความเป็น 

ธรรมาภิบาล

   ๔.๕.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานระดับคณะ สถาบัน 

ส�านกั มบีทบาทในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ชือ่มโยง

กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

   ๔.๕.๔ ให้ความส�าคัญกับการท�างานวิจัยสถาบัน

เพื่อการพัฒนาองค์กร

   ๔.๕.๕ บูรณาการการท�างานระหว่างส่วนงานที่มี

ภารกิจใกล้เคียงกัน บูรณาการข้อมูลและองค์ความรู้มุ่งสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

   ๔.๕.๖ ปรับระบบและวิธีการท�างานให้รวดเร็ว 

โปร่งใส ตรวจสอบได้  สร้างรายได้ของหน่วยงาน ลดค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินงานที่ไม่จ�าเป็น ใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

   ๔.๕.๗ รักษาเอกลักษณ์และการสื่อสารของ

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ปรับภาพลักษณ์ใหม่ (Rebranding)

   ๔.๕.๘ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

 ๔.๖  ด้านการจัดการทรัพย์สิน เช่น

   ๔.๖.๑ พัฒนาทรัพย์สินเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ

มหาวิทยาลัย

 ๔.๗  ด้านสารสนเทศ เช่น

   ๔.๗.๑ จดัท�าระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารของ

ทั้งมหาวิทยาลัย

   ๔.๗.๒ พฒันาเข้าสูส่�านกังานอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Office)

 ๔.๘  ด้านจุดเน้นของวิทยาเขตและส่วนงาน เช่น

   ๔.๘.๑ ก�าหนดภารกิจหลักที่เป็นจุดเน้นระดับ

วิทยาเขตให้ชัดเจนตามภูมิสังคม โดยเช่ือมโยงกับศาสตร์

การเกษตรซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย และค�านงึถงึภารกจิ

เชิงพื้นที่ท่ีเชื่อมโยงกับภารกิจอื่นที่เข้มแข็งและสอดคล้องกับ

สาขาวิชาที่เปิดสอนด้วย

   ๔.๘.๒ ก�าหนดจดุเน้นและเอกลกัษณ์ของส่วนงาน

ให้ชัดเจน เพือ่น�าไปสูก่ารจดัท�าแผนปฏบัิตกิาร (Action Plan) 

ทีป่ฏบิตัไิด้จรงิ สอดคล้องกบัพนัธกิจของส่วนงาน และสามารถ

ติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ๔.๙  ด้านการประเมนิการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั 

ส่วนงาน ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์ 
และจัดท�ากรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผลการด�าเนนิงานของสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้รับพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรง

คุณวุฒิอีก ๑๑ ท่าน ตั้งแต่วันพุธที่ ๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ตามประกาศลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งนายก

สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดนี้ได้

ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังแรกเม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเป็นการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ ซึ่งในช่วง

แรก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมตามวาระปกติ ๙ ครั้ง 

และวาระพิเศษ ๒ ครั้ง รวม ๑๑ ครั้ง และในช่วงหลัง ปี พ.ศ. 

๒๕๕๙ ในระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการประชุมตามวาระปกติ 

๖ ครั้ง และวาระพิเศษ ๕ ครั้ง รวม ๑๑ ครั้ง โดยมีมติและให้

ความเห็นชอบในการก�าหนดนโยบายหลักด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย
 ๑. การเตรียมการสรรหาและให้ใด้มาซึ่ง
  องค์ประกอบของสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
  เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ภายหลงัจากทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มฐีานะเป็น

มหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐัตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งในบทเฉพาะกาล มาตรา ๗๖  

ก�าหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

และกรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ตามพระราชบญัญตั ิ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึง่ด�ารงต�าแหน่งอยู่

ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่นายก

สภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยต่อไปจนกว่าจะได้มีสภามหาวิทยาลัยตาม

องค์ประกอบของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งต้องไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ใช้บังคับ รักษาการผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงได้ยกร่าง 

ข้อบังคับและประกาศที่จะรองรับการสรรหาและการคัดเลือก 

องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปตาม 

มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 คณะอนกุรรมการจัดท�าร่างระเบยีบ ประกาศ และข้อบงัคับ 

เกี่ยวกับโครงสร้าง และการสรรหาผู้บริหารที่ออกโดยอาศัย 

อ�านาจตามความในพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ยกร่างและน�าเสนอร่างข้อบงัคบักลุม่การสรรหา

และการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จ�านวน ๖ ฉบับ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองและให้ความ 

เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวนัศุกร์ที ่ ๑๕  

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (โดยได้รับฟังความคดิเหน็จากบคุลากร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  เมื่ อ วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙) และคณะกรรมการนโยบายการ

พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ

ของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่  

๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน�าเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวาระพิเศษ 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

ได้อนุมัติข้อบังคับการสรรหาและการคัดเลือกองค์ประกอบ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน ๖ ฉบับ ดังนี้

 ๑. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณุสมบัติ 

หลกัเกณฑ์ และวธิกีารสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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 ๒.  ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณุสมบตัิ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี 

พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๔. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ และ

วธิกีารเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท

ผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี ผู้อ�านวยการ   

พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๕. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณุสมบตัิ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ�า พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๖. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณุสมบตัิ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ซึง่เลอืกจากพนกังานมหาวทิยาลัยสายสนบัสนนุ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ได้ด�าเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ตามข้อบังคับข้างต้น ดังนี้

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินการในเรื่อง

 ๑. การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๒. การสรรหากรรมการสภามหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินการในเรื่อง

 ๑. การเลอืกต้ังกรรมการสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ�า

 ๒.  การเลอืกต้ังกรรมการสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 ๓.  การคัดเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

ประเภทผูบ้รหิาร ซึง่เลอืกจากผูด้�ารงต�าแหน่งคณบด ีผูอ้�านวยการ  

หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส�านัก

 ๔. การคัดเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีประกาศแต่งตั้งคณะ

กรรมการเพ่ือให้ได้มาซึง่นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่ละประเภท 

โดยสรุปการด�าเนินการ ดังนี้ 

  ๑.๑ การสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

        สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม

วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๕๙ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ารง

ต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแต่งตั้ง  

พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรง

คณุวุฒ ิเป็นประธาน และให้มกีรรมการตามข้อ ๘ แห่งข้อบงัคบั 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ 

วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 

๒๕๕๙ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู ้สมควรด�ารง

ต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย

   ๑. พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

    ประธานกรรมการ

          ๒. รองศาสตราจารย์พีรเดช  ทองอ�าไพ

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

    กรรมการ

   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิพิมพ์  ฉวีสุข      

    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ประเภทคณาจารย์ประจ�า 

    กรรมการ

   ๔. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์  ศาลากิจ

    ประธานสภาข้าราชการ มก.

    กรรมการ  

   ๕. นายสกล  มงคลธรรมากุล       

    นายกสมาคมนสิติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

    ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

    กรรมการ

   ๖. ศาสตราจารย์สุภา  หารหนองบัว

        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

        ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณบดี 

    ผูอ้�านวยการสถาบนั หรือผู้อ�านวยการส�านัก

    กรรมการ

   ๗. รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ์ 

    คณบดีคณะประมง

        ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณบดี 

    ผูอ้�านวยการสถาบนั หรือผู้อ�านวยการส�านัก

    กรรมการ
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       ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์  บัวเลิศ

     คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม

      ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณบดี 

    ผู้อ�านวยการสถาบนั หรือผู้อ�านวยการส�านกั

    กรรมการ

   ๙. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร

    ผู้แทนศาสตราจารย์ประจ�าในมหาวิทยาลัย

    กรรมการ

   ๑๐. รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกรู

         รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

          กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลยั

    เลขานุการ

   ๑๑. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล

           รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักงาน

     สภามหาวิทยาลัย

    ผู้ช่วยเลขานุการ

      ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ลงวนัที ่๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ 

มีหน้าที่ด�าเนินการสรรหาและพิจารณากล่ันกรองหาผู้สมควร 

ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามข้อบงัคบั 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  

และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 

๒๕๕๙ และคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งนายก

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด�าเนินการประชุม ๓ ครั้ง 

   	ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๙  

    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   	ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  

    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   	ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๖  

    มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 โดยได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาผูส้มควรด�ารง

ต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และปฏทินิการ

ด�าเนินงาน เพื่อความชัดเจนและให้เป็นบรรทัดฐานในการ

ด�าเนินงานต่อไป ดังนี้

    ๑. ฝ ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

ผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ได้ด�าเนินการให้ได้มาซ่ึงรายชื่อผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งนายก

สภามหาวิทยาลัย ที่เสนอจากหน่วยงานต่างๆ ตามกรอบ

แนวทางการด�าเนนิการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ทีค่ณะกรรมการสรรหาฯ ก�าหนดไว้ตามข้อบงัคบัฯ ซึง่ตามข้อ ๙  

แห่งข้อบงัคบัฯ ก�าหนดให้หวัหน้าส่วนงานระดบัคณะ สถาบนั ส�านกั  

และหวัหน้าส่วนงานทีเ่รยีกช่ืออืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ เสนอช่ือ 

ผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ส่วนงานละ 

ไม่เกินสามช่ือ พร้อมทั้งข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์  

ความเหมาะสมอ่ืนๆ  และเหตผุลประกอบการเสนอชือ่ โดยให้ 

มกีารรบัฟังความคดิเหน็ในการเสนอชือ่จากบคุลากรของส่วนงาน  

และเสนอชือ่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการประจ�าส่วนงาน  

หรอืคณะกรรมการทีท่�าหน้าทีใ่นการบรหิารส่วนงานในกรณทีี่

ไม่มคีณะกรรมการประจ�าส่วนงาน เพ่ือกล่ันกรองและน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ตามปฏิทินการด�าเนินงานที่เสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีส่วนงานที่เสนอชื่อ 

ผูส้มควรด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลัย ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการทีค่ณะกรรมการสรรหาฯ ก�าหนด และภายในระยะ

เวลาทีก่�าหนดไว้ ทัง้สิน้ ๓๘ ส่วนงาน จากจ�านวน ๔๓ ส่วนงาน 

    ๒. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

ด�าเนนิการตรวจสอบเอกสารและคณุสมบตัขิองรายชือ่ผูไ้ด้รบั 

การเสนอช่ือให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยตรวจสอบข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และความ

เหมาะสมอื่นๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนงาน ตลอดจน 

เหตุผลประกอบการเสนอชื่อของส่วนงาน ให้เป็นไปตาม

คุณสมบัติและคุณลักษณะ ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับฯ ซึ่ง

ส่วนงานต้องเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและ

คณุลกัษณะของผูส้มควรด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 

ตรวจสอบการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับฯ 

และตรวจสอบการด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 

เร่ือง ขอความร่วมมือในการก�าหนดจ�านวนและระยะเวลา

ในการด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  และตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการ

ก�าหนดจ�านวนและระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งของนายก

สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) 

ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

    ๓. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ  

ตรวจสอบเอกสารการเสนอช่ือผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งนายก

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เสนอจาก ๓๘ หน่วยงาน 

ปรากฎว่ามีผู้ได้รับการเสนอช่ือ รวมทั้งส้ิน ๒๓ ราย และได้

รวบรวมข้อมลูการเสนอชือ่ โดยไม่มกีารแสวงหาข้อมลูเพิม่เตมิ  
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และจัดท�าบัญชีรายชื่อเรียงตามล�าดับตัวอักษรโดยไม่แสดง

ความถี่ และเป็นเรื่องลับ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ 

พิจารณา 

    ๔. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโดย

ละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเลือกผู้สมควรด�ารงต�าแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑ ราย ตามข้อ ๑๐ 

แห่งข้อบังคับฯ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือก  

ให้เป็นผูส้มควรด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เน่ืองจากเป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์และมีประสบการณ ์

ในการเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายอดุมศกึษา 

ระยะยาวของชาต ิการบรหิารงานระดบัสงูในกระทรวงศกึษาธกิาร 

และส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ตลอดจนบรหิารงาน 

ในสถาบนัอดุมศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เคยด�ารงต�าแหน่งเป็น 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของมหาวทิยาลัยท่ีมีการปรับเปล่ียนสถานภาพ 

ไปเป็นมหาวทิยาลัยในก�ากบัของรัฐ อกีทัง้ยงัเป็นผูม้ส่ีวนส�าคญั 

ในการก�าหนดกลยทุธ์เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาสถาบนั

อุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงการน�า

องค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาประเทศ และยังเป็นผู้อุทิศ

ตนให้กับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน

การน�าพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า รองรับ

ภาวะการเปลีย่นแปลงได้เป็นอย่างด ีต่อเนือ่ง มัน่คง และยัง่ยนื

    ๕. คณะกรรมการสรรหาฯ จดัท�าข้อมลูประวัติ  

ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอื่นๆ และเหตุผล 

เชงิวเิคราะห์ประกอบการเสนอชือ่ ต่อรกัษาการแทนอธกิารบดี  

เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่ให้มหาวทิยาลยั 

ด�าเนินการทาบทามความสมัครใจไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก  

ตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับฯ ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยมีหนังสือ

ทาบทามความสมัครใจไปยังผู ้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งเมื่อ 

ผู ้ได้รับการทาบทามตกลงรับที่จะด�ารงต�าแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยด�าเนินการเพื่อทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ต่อไป พร้อมทัง้รายงานให้สภามหาวิทยาลัย

ทราบ หากปฏิเสธที่จะรับต�าแหน่ง ให้ด�าเนินการสรรหาใหม่

ตามกระบวนการในข้อบังคับฯ

    ในการนี้ รักษาการแทนอธิการบดีได้มีหนังสือ

ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทาบทามความสมัครใจ 

ไปยังผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และผู้ได้รับการทาบทาม 

ได้ส่งเอกสารตอบรับ ลงวนัที ่๒๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตกลง

รับที่จะด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยจึงมีบันทึกเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก

สภามหาวทิยาลยัไปยงัส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

เมือ่วันจนัทร์ที ่๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

การด�าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

  ๑.๒ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

   เกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

      สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม

วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผู้ทรงคณุวุฒ ิ โดยแต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ธงชัย สุวรรณสชิณน์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นประธาน 

และให้มีกรรมการตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผูท้รงคณุวฒุิ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู ้ทรง

คุณวุฒิ ประกอบด้วย

   ๑. รองศาสตราจารย์ธงชัย  สุวรรณสิชณน์

        กรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผู้บรหิาร

    ประธานกรรมการ

   ๒. รองศาสตราจารย์ นท.สุมิตร  สุวรรณ  

        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ประเภทคณาจารย์ประจ�า 

    กรรมการ

   ๓. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์  ศาลากิจ  

        ประธานสภาข้าราชการ มก. 

    กรรมการ

   ๔. นายสกล  มงคลธรรมากุล   

        นายกสมาคมนสิติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

    ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

    กรรมการ

   ๕. ผูช่้วยศาสตราจารย์ธนะบลูย์  สจัจาอนนัตกลุ 

        คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

        ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณบดี 

    ผูอ้�านวยการสถาบนั หรือผูอ้�านวยการส�านัก

    กรรมการ
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   ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสม  อาตมางกูร  

        คณบดีคณะเกษตร ก�าแพงแสน

        ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณบดี 

    ผูอ้�านวยการสถาบนั หรือผู้อ�านวยการส�านกั

    กรรมการ

   ๗. นายสมจิตต์  ปาละกาศ

        คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

        ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณบดี 

    ผูอ้�านวยการสถาบนั หรือผู้อ�านวยการส�านกั

    กรรมการ

   ๘. รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ  รักซ้อน  

        ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม

        ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณบดี 

    ผูอ้�านวยการสถาบนั หรือผู้อ�านวยการส�านกั

    กรรมการ

   ๙. ศาสตราจารย์บุญส่ง  คงคาทิพย์

    ผู้แทนศาสตราจารย์ประจ�าในมหาวิทยาลัย

    กรรมการ

   ๑๐. รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกรู

          รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

          กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลยั

    เลขานุการ

   ๑๑. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล   

     รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักงาน

    สภามหาวิทยาลัย 

    ผู้ช่วยเลขานุการ

 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่  

๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ มหีน้าที ่

ด�าเนนิการสรรหาและพิจารณากล่ันกรองหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณุสมบตั ิหลกัเกณฑ์  

และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ และคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ด�าเนินการประชุม ๔ ครั้ง 

   	ครัง้ที ่๑/๒๕๕๙ เมือ่วนัจนัทร์ที ่๒๓ พฤษภาคม  

    พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   	ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  

    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   	คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน  

    พ.ศ. ๒๕๕๙

   	คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน  

    พ.ศ. ๒๕๕๙

   ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควร

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผู้ทรงคุณวุฒิ และปฏิทินการด�าเนินงาน เพื่อความชัดเจนและ

ให้เป็นบรรทัดฐานในการด�าเนินงาน ต่อไปดังนี้

   ๑. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ด�าเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด�ารง 

ต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  

ที่เสนอจากส่วนงานต่างๆ ตามกรอบแนวทางการด�าเนินการ 

สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผูท้รงคณุวฒุิ  

ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก�าหนดไว้ตามข้อบังคับฯ ซึ่งตาม

ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับฯ ก�าหนดให้หัวหน้าส่วนงานระดับคณะ 

สถาบัน ส�านัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ เสนอชื่อผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนงานละไม่เกิน  

๑๔ ชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ ความ

เหมาะสมอื่นๆ และเหตุผลประกอบการเสนอชื่อ โดยให้มีการ

รับฟังความคิดเห็นในการเสนอชื่อจากบุคลากรของส่วนงาน  

แล้วเสนอเรื่องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ�า 

ส่วนงาน หรอืคณะกรรมการทีท่�าหน้าทีใ่นการบรหิารส่วนงาน

ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการประจ�าส่วนงาน เพ่ือกลั่นกรอง

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ตามปฏทินิการด�าเนนิ

งานท่ีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีส่วนงาน

ที่เสนอชื่อผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะ

กรรมการสรรหาฯ ก�าหนด และภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ 

ทั้งสิ้น ๓๙ ส่วนงาน จากจ�านวน ๔๓ ส่วนงาน 

   ๒. ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ ด�าเนนิการ 

ตรวจสอบเอกสารและคณุสมบตัขิองรายช่ือผู้ได้รับการเสนอชือ่

ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

โดยตรวจสอบข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และความ

เหมาะสมอื่นๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนงาน ตลอดจน 

เหตุผลประกอบการเสนอชื่อของส่วนงาน  ให้เป็นไปตาม 

คุณสมบัติและคุณลักษณะ ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับฯ ซึ่ง

ส่วนงานต้องเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและ 
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คณุลกัษณะของผูส้มควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ผูท้รงคุณวฒุ ิตรวจสอบการไม่มลีกัษณะต้องห้าม 

ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับฯ และตรวจสอบการด�ารงต�าแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการ

ก�าหนดจ�านวนและระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวทิยาลยั ลงวนัที ่๔ ตลุาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

ขอความร่วมมือในการก�าหนดจ�านวนและระยะเวลาในการ

ด�ารงต�าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

   ๓. ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบ 

เอกสารการเสนอชือ่ผูส้มควรด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ที่เสนอจาก ๓๙ หน่วยงาน ปรากฎว่ามีผู้ได้รับ 

การเสนอชื่อ รวมทั้งสิ้น ๑๗๗ ราย และได้รวบรวมข้อมูลการ

เสนอช่ือ โดยไม่มีการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม และจัดท�าบัญชี

รายชื่อเรียงตามล�าดับตัวอักษรโดยไม่แสดงความถี่ และเป็น

เรื่องลับ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา 

   ๔. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พจิารณาโดยละเอยีด

รอบคอบแล้ว จึงมีมติเลือกผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคณุวฒิุ ๒๐ ราย ตามข้อ  

๑๐ แห่งข้อบังคับฯ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่า  

ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น 

ผู ้มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความช�านาญ 

ในสาขาวชิาต่างๆ และมปีระวติัดงีาม เป็นทีย่อมรับอย่างกว้าง

ขวางของสังคม

   ๕. คณะกรรมการสรรหาฯ จัดท�าข้อมูลประวัติ  

ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอื่นๆ และเหตุผล 

เชิงวิเคราะห์ประกอบการเสนอชื่อ จ�านวน ๒๐ ราย ต่อรักษา

การแทนอธิการบดี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด�าเนินการทาบทามความสมัครใจไปยัง 

ผูค้ดัเลอืก ตามข้อ ๑๑ แห่งข้อบงัคับฯ ก�าหนดให้มหาวิทยาลยั

มีหนังสือทาบทามความสมัครใจไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก 

๑๕ อันดับแรก ซึ่งเมื่อผู ้ได้รับการทาบทามตกลงรับที่จะ

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู ้ทรงคุณวุฒิ  

ให้มหาวิทยาลัยด�าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งต่อไป พร้อมทั้งรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  

หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สมัครใจ ให้เลื่อนล�าดับผู้ท่ีมีความ

เหมาะสมตามบัญชีรายชื่อในล�าดับถัดไปขึ้นมาแทน

 ในการนี้ รักษาการแทนอธิการบดีได้มีหนังสือลงวันที่  

๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทาบทามความสมัครใจไปยัง 

ผูไ้ด้รบัการพจิารณาคดัเลอืก ๑๕ ราย ซึง่ ณ วนัที ่๒๔ มถินุายน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ที่ได้รับการทาบทามได้ส่งเอกสารการตอบรับ

และมผู้ีตกลงรับทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ ผูท้รงคณุวุฒ ิทัง้สิน้ ๑๔ ราย และในการประชมุ

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมตกลงขอมติที่จะเสนอ 

ชื่อผู้ที่อยู่ในล�าดับถัดไป เป็นคนที่ ๑๕ และรักษาการแทน

อธิการบดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทาบทามความสมัครใจไปยังผู ้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

ในล�าดับถัดไป ซึ่งผู้ได้รับการทาบทามได้ตกลงรับที่จะด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผูท้รงคณุวฒุิ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีหนังสือเสนอขอโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน ๑๕ ราย ไปยังส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งขณะนี้อยู ่

ระหว่างการด�าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

ต่อไป

  ๑.๓ การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
   เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ�า 
   และกรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

   ซึง่เลอืกจากพนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุน

    เพ่ือให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ซึง่เลือกจากคณาจารย์ประจ�า และกรรมการสภา

มหาวทิยาลยั ซึง่เลือกจากพนกังานมหาวทิยาลยัสายสนับสนุน  

ด�าเนนิไปด้วยความเรียบร้อย อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 

๒๐ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  

และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ�า พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่เลอืก

จากพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รกัษาการ 

แทนอธิการบดีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ

สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึง่เลอืกจากคณาจารย์ประจ�า 
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และคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ซึง่เลอืกจากพนกังานมหาวทิยาลัยสายสนบัสนนุ  

โดยมี รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ ประธานสภา

ข้าราชการ (โดยต�าแหน่งตามข้อบังคับฯ) เป็นประธาน และ 

กรรมการประกอบด้วยผูแ้ทนกรรมการประจ�าวทิยาเขต ประเภท

คณาจารย์ประจ�า ๓ วทิยาเขต ผู้อ�านวยการส�านกังานกฎหมาย 

โดยมีรักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย 

เป็นเลขานกุาร ทัง้สองชดุ ซึง่ได้ประชมุคณะกรรมการฯ ร่วมกัน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ�า 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจาก 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

    คณะกรรมการฯ ทั้งสองชุดได้ก�าหนดกรอบ

แนวทางการด�าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจ�า และกรรมการสภา

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึง่เลือกจากพนกังานมหาวทิยาลยั

สายสนบัสนนุ พร้อมทัง้ปฏิทนิการด�าเนนิงาน ทัง้นี ้การด�าเนนิ

การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง

เลือกจากคณาจารย์ประจ�า และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ซึง่เลอืกจากพนกังานมหาวทิยาลัยสายสนบัสนนุ  

ได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 

คดัเลอืกฯ ก�าหนดไว้ ปรากฏผลการเลอืกตัง้เรยีงตามตวัอกัษร  

ดังนี้

    คณาจารย์ประจ�า ๓ คน

      ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ พทัธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค 

     สังกัดภาควิชาครุศึกษา 

     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

     วิทยาเขตก�าแพงแสน

    ๒. รองศาสตราจารย์ วีรชัย  พุทธวงศ์  

     สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

     วิทยาเขตก�าแพงแสน

    ๓. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท สมุติร  สวุรรณ  

     สงักัดภาควชิาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และชมุชน

     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

     วิทยาเขตก�าแพงแสน

    พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ๑ คน

    ๑. นายโชคชัย  เอกทัศนาวรรณ   

     สงักดัศนูย์วจิยัข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

     คณะเกษตร

  ๑.๔ การเลอืกกรรมการสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
   ประเภทผู้บริหาร ซึง่เลอืกจากผูด้�ารงต�าแหน่ง
   คณบด ีผูอ้�านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน
   ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่าคณะ 

   วทิยาลยั สถาบนั หรอืส�านกั

         เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่ง

คณบดี ผู้อ�านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่

มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส�านัก ด�าเนินไป 

ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๐  

วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

วธิกีารเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท

ผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี ผู้อ�านวยการ  

หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส�านัก พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�านักงาน

สภามหาวทิยาลยั จงึท�าหนงัสอืเชญิผูบ้รหิารลงรบัการคดัเลอืก 

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึง่เลือกจาก 

ผูด้�ารงต�าแหน่งคณบด ีผูอ้�านวยการฯ ซึง่มผีูส้มคัรจ�านวน ๕ ราย 

    เมื่อได้รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจาก 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี ผู้อ�านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน 

ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน  

หรอืส�านกัแล้ว รกัษาการแทนอธิการบดจีงึแต่งตัง้คณะกรรมการ 

พิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประเภทผู้บรหิาร ซึง่เลอืกจากคณบด ีผูอ้�านวยการ หรอืหวัหน้า 

ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย 

สถาบัน หรือส�านัก ซึ่งประกอบด้วยคณบดี ผู้อ�านวยการ 

หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

คณะ วิทยาลยั สถาบนั หรอืส�านกั ทีไ่ม่ได้ลงสมคัรรบัเลอืกเป็น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร  

ซึง่เลอืกจากผูด้�ารงต�าแหน่งคณบดี ผูอ้�านวยการฯ จ�านวน ๓๔ ราย 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ มีหน้าท่ีด�าเนินการจัด
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ประชุมเพื่อเลือกประธานและเลขานุการ ก�าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือก และด�าเนินการคัดเลือกผู้สมควรด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท 

ผูบ้รหิาร ซึง่เลอืกจากคณบดี ผู้อ�านวยการ หรือหวัหน้าส่วนงาน 

ทีเ่รยีกชือ่อย่างอ่ืนทีมี่ฐานะเทยีบเท่าคณะ วทิยาลัย สถาบนั หรอื 

ส�านกั ให้ได้ผู้ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด จ�านวนสามคน พร้อมระบเุหตุผล 

เชงิวเิคราะห์ประกอบการคัดเลือก เสนอรกัษาการแทนอธกิารบดี  

เพื่อด�าเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุม 

ครัง้ที ่๑/๒๕๕๙ เม่ือวนัจันทร์ที ่๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  ๑.๕  การเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
   ประเภทผูบ้รหิาร ซึง่เลือกจากผูด้�ารงต�าแหน่ง

   รองอธิการบดี

        มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ก�าลงัด�าเนนิการเพือ่

ให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท

ผูบ้รหิาร ซึง่เลอืกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบด ีตามความ

ในมาตรา ๒๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๗  แห่งข้อบังคับ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร  

ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๒. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี
  เนือ่งจากช่วงทีน่ายกสภามหาวทิยาลยั รองศาสตราจารย์ 

ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง

คณุวฒุ ิได้รบัโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วนัที ่๘ เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ นัน้ เป็นช่วงเวลาทีม่หาวทิยาลัยอยูใ่นระหว่างการ

รอผลการพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ซึ่งได้ด�าเนิน

การมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ อันเป็นช่วง

การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยชุดก่อนหน้านี้ และสภา

มหาวิทยาลัยชุดดังกล่าวได้มีมติแต่งตั้ง ดร.อนามัย ด�าเนตร 

ในฐานะกรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทผูบ้รหิาร ให้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นระยะเวลา ๖ 

เดือน นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สืบต่อ

จากการด�ารงต�าแหน่งอธกิารบดขีอง รองศาสตราจารย์ วุฒชัิย 

กปิลกาญจน์ ที่ครบวาระในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

๒๕๕๘ โดย ดร.อนามยั ด�าเนตร ได้ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง

ในวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

       ดังนั้น ในระหว่างที่ยังไม่มีอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑  สภามหาวิทยาลยัชดุ

ปัจจุบันจึงต้องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีคนที่ ๒ ซึ่งใน

การประชมุสภามหาวทิยาลยั วาระพเิศษ (ลบั) คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัย

จงึมีมตแิต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.บญัชา ขวัญยนื กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นผู้รักษาราชการแทน

อธิการบดี สืบต่อจาก ดร.อนามัย ด�าเนตร ตั้งแต่วันอาทิตย์

ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่ง ๖ เดือน ซึ่งครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในวันจันทร์

ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

       เมื่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของ รองศาสตราจารย์ 

ดร.บัญชา ขวัญยืน ส้ินสุดลง และยังไม่สามารถด�าเนินการ

สรรหาอธิการบดีได้ สภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันจึงพิจารณา

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีคนที่ ๓ โดยในการประชุม

สภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่๑/๒๕๕๙ เมือ่วนัจนัทร์ที ่๒๕ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มมีตใิห้แต่งตัง้ ดร.จงรกั วชัรินทร์รัตน์ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บรหิาร เป็นผู้รกัษาการแทนอธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ลาออก 

จากต�าแหน่งคณบดีคณะวนศาสตร์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน

ในหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดีได้อย่างเต็มที่และต่อเน่ือง 

ไม่ติดระเบียบการรักษาการที่ก�าหนดระยะเวลาเพียง ๖ เดือน 

สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน ตั้งแต่วัน

อาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะ

ได้มีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

      
     ๓. มติสภาเชิงนโยบาย
  ๓.๑ โครงการ “เกษตรศาสตร์ คุณธรรม”

        สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม 

วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด�าเนิน 

โครงการ “เกษตรศาสตร์ คุณธรรม” โดยให้ส่วนงาน คณาจารย์  

บุคลากร นิสิต ตลอดจนนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ยึด 

เป ็นหลักในการท�างาน และการด�ารงชีวิตต ่อไป และ 

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เป ็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ 

๒/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เห็น

ชอบให้ฝ่ายบรหิาร รบัไปด�าเนนิการแล้วรายงานความคบืหน้า

ให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบต่อไป
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  ๓.๒ โครงการ “เกษตรศาสตร์ ประชาชน”

  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มี

มติเห็นชอบในหลักการ ให้ด�าเนินโครงการ “เกษตรศาสตร์ 

ประชาชน” และให้มหาวิทยาลัยน�าไปพิจารณาในคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพื่อ

ก�าหนดรูปแบบการด�าเนินการ แล้วน�าเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอีกครั้ง 

  ๓.๓ การด�าเนินโครงการจดัตัง้วทิยาเขตสุพรรณบุรี

  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม 

วาระพเิศษ ครัง้ที ่๒/๒๕๕๙ เมือ่วนัจนัทร์ที ่๘ กมุภาพนัธ์ พ.ศ.  

๒๕๕๙ ได้พจิารณาการด�าเนนิโครงการจดัต้ังวิทยาเขตสพุรรณบรุี  

และมีมติเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยด�าเนินโครงการ

จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีต่อไป โดยโอนส�านักงานโครงการ

จดัตัง้วทิยาเขตสพุรรณบรุมีาสงักัดส่วนกลางเช่นเดมิ และมอบ

ฝ่ายบริหารไปด�าเนินการตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย 

โดยเสนอให้น�าไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในวนัจนัทร์ที ่๑๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

๒๕๕๙ ก่อนน�าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันจันทร์ที่ 

๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

   ๑. ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการ

จดัต้ังวทิยาเขตสพุรรณบรีุ โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอน  

เนื่องจากได้ระบุว่าเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและ 

บัณฑิตศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์

สุขภาพ นติิศาสตร์ การบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 

ให้มีคุณภาพ แต่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้มี 

การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ 

ท่องเที่ยว   

   ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท�าแนวทางการ

บริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

   ๓. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท�าแผนการรับ

นิสิตของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิเคราะห์

จากจ�านวนประชากรที่ย้ายเข้าและเกิดใหม่ สาขาวิชาที่กลุ่ม

เป้าหมายสนใจจะเข้าศกึษา และผลการด�าเนินงานของสถาบัน

การศึกษาบริเวณโดยรอบโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ในระดับภูมิภาค ไม่เฉพาะแค่ระดับจังหวัด

  ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ด้วยว่า ปัญหาและ

อุปสรรคในการด�าเนนิโครงการจดัตัง้วิทยาเขตสพุรรณบรุ ีเนือ่ง

มาจาก (๑) นโยบายของสภามหาวิทยาลัย หรือ (๒) ผู้จะเข้า

ศกึษาต่อมน้ีอยหรอืไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลกัสตูรทีมี่การ

จดัการศกึษา หรอื (๓) เนือ่งจากการจัดการศกึษาของหลกัสตูร

ต่างๆ ไม่มีมาตรฐานและไม่มีคุณภาพ

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้

ด�าเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

และท่องเทีย่ว และมอบมหาวิทยาลยัพจิารณาก�าหนดรปูแบบ

และแนวทางในการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมกบัโครงการจดัตัง้

วิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วย 

  ๓.๔ โครงการ “เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์วิทยา”

    สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 

๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็น

ชอบในหลกัการ โครงการ “เกษตรศาสตร์ พพิฒัน์วิทยา” และ

ขอให้กรรมการทกุท่าน ตลอดจนผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัน�ากลบั

ไปพิจารณาเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และน�าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
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  นับต้ังแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ในห้วงแรกระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ จ�านวน ๑๑ ฉบับ ประกาศสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ จ�านวน ๕ ฉบับ และประกาศมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ จ�านวน ๓ ฉบับ รวม ๑๙ ฉบับ และในห้วงที่ ๒ 

ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้อนุมัติข้อ

บังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน ๒๓ ฉบับ ประกาศ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน ๒ ฉบับ และประกาศ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ�านวน ๓ ฉบบั รวม ๒๘ ฉบบั รวม

ทั้งสิ้น ๔๗ ฉบับ ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน ๓ ฉบบั

 ๑. ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ชือ่ปรญิญา

ในสาขาวิชา อักษรย่อส�าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และ 

เข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

(มตสิภามหาวทิยาลัย ในการประชมุคร้ังที ่๔/๒๕๕๙ วันที ่๒๕ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ครุย

ประจ�าต�าแหน่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

(มตสิภามหาวทิยาลัย ในการประชมุคร้ังที ่๕/๒๕๕๙ วันที ่๓๐ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับเข้า

เป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(มตสิภามหาวทิยาลัย ในการประชมุคร้ังที ่๕/๒๕๕๙ วันที ่๓๐ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ�านวน ๒๓ ฉบับ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ๑. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการพฒันา

วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการ 

จัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันที่ 

๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

กลุ่มการสรรหา และการคัดเลือกองค์ประกอบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ๑.  ข้อบังคับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณุสมบตัิ  

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหานายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวาระพิเศษ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ  

หลกัเกณฑ์และวิธกีารสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

ผูท้รงคณุวฒุ ิพ.ศ. ๒๕๕๙ (มตสิภามหาวทิยาลยั ในการประชมุ

วาระพิเศษครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๓. ข้อบงัคับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 

และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี 

พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวาระพิเศษ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๔. ข้อบงัคับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์

และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประเภทผูบ้รหิาร ซึง่เลอืกจากผูด้�ารงต�าแหน่งคณบด ีผูอ้�านวยการ  

หรอืหวัหน้าส่วนงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอ่ืนทีมี่ฐานะเทยีบเท่าคณะ 

วทิยาลยั สถาบนั หรอืส�านกั พ.ศ. ๒๕๕๙ (มตสิภามหาวทิยาลยั 

การอนุมัติประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ในการประชุมวาระพิเศษครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๕. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณุสมบตัิ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ�า พ.ศ. ๒๕๕๙  

(มตสิภามหาวทิยาลยั ในการประชมุวาระพิเศษคร้ังที ่๓/๒๕๕๙  

วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๖. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณุสมบตัิ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ซึง่เลอืกจากพนกังานมหาวทิยาลัยสายสนับสนนุ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวาระพิเศษ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๗. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการ 

ส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๙ (มตสิภามหาวทิยาลยั 

ในการประชมุครัง้ที ่๒/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๙ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการ

ควบคุมสถานศึกษา หรือสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 ๑. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์

และวธีิการสรรหาอธกิารบด ีพ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวทิยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๒. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการก�าหนด 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและ 

รองคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๓. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการก�าหนด

คณุสมบตั ิหลกัเกณฑ์ วธิกีารแต่งตัง้ และถอดถอนผูอ้�านวยการ 

และรองผู้อ�านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการแสดง 

เจตนาเปลีย่นสถานภาพลกูจ้างประจ�าเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั  

(มติสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมครัง้ที ่๓/๒๕๕๙ วนัท่ี ๒๘ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพ 

มาจากลูกจ้างประจ�าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 

๒๕๕๙ (มตสิภามหาวิทยาลยั ในการประชมุครัง้ที ่ ๓/๒๕๕๙ 

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยสิทธิ

และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ 

มาจากลูกจ้างประจ�า พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๗.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการ

ก�าหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ที่มาจากบุคคลภายนอกหรือที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 

๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยสภา 

พนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม

วาระพิเศษครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๙. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการ

ก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน

คณบดีและรองคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมวาระพิเศษครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ 

๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๑๐. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการ

ก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน 

ผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

(มตสิภามหาวทิยาลยั ในการประชมุวาระพเิศษครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๙  

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

กลุ่มการศึกษาและนิสิต
 ๑. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย  ในการ

ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้

ปริญญากติตมิศกัดิ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการ

ก�าหนดเครื่องแต่งกายนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(มตสิภามหาวทิยาลยั ในการประชมุครัง้ที ่๕/๒๕๕๙ วันท่ี ๓๐ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 โดยมีรายละเอียดดังประกาศและข้อบังคับที่ปรากฏใน

ภาคผนวก ข
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 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 

๘/๒๕๕๘ เมือ่วนัจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มอบหมาย

ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)  

ท�าหน้าที่แทนคณะกรรมการวิชาการ ในเร่ืองการพิจารณา 

อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการ

ปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา และ

ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบ

 ในห้วงแรกที่ผ่านมา ระหว่างเดือนพฤษภาคม–ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มมีตทิราบและ

เห็นชอบเกี่ยวกับด้านวิชาการไปแล้ว ๓๗ หลักสูตร ดังนี้

 ๑. หลักสูตรใหม่  จ�านวน ๒ หลักสูตร

 ๒.  หลักสูตรปรับปรุง  จ�านวน ๓๒ หลักสูตร

 ๓.  โครงการภาคพิเศษ จ�านวน ๒ หลักสูตร

 ๔.  โครงการหลักสูตร จ�านวน ๑ หลักสูตร

  รวมทั้งสิ้น  จ�านวน ๓๗ หลักสูตร

การอนุมัติหลักสูตร

หลักสูตรใหม่ 

ล�ำดับที่ หลักสูตร
สภำมหำวิทยำลัยทรำบและเห็นชอบ 

ในกำรประชุมครั้งที่

๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒/๒๕๕๙
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓/๒๕๕๙
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

 และในห้วงที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติทราบและ 

เห็นชอบเกี่ยวกับด้านวิชาการ ๑๑๘ หลักสูตร ดังนี้

      ๑. หลักสูตรใหม่ จ�านวน ๕ หลักสูตร

      ๒. หลักสูตรปรับปรุง จ�านวน ๑๑๓ หลักสูตร

       รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๑๑๘ หลักสูตร
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หลักสูตรปรับปรุง

ล�ำดับที่ หลักสูตร
สภำมหำวิทยำลัยทรำบและเห็นชอบ 

ในกำรประชุมครั้งที่

๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓/๒๕๕๙
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๕/๒๕๕๙
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓ หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรและสิง่แวดล้อมศกึษา ฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๙

๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ๖/๒๕๕๙
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๖ หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๗ หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๙ หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๒ หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวิทยาศาสตร์เกษตร หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๓ หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๕ หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๐ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑ หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการผลติ หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๔  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
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๒๘  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒๙ หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเทีย่ว หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๐  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๑  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มน�้าและสิ่งแวดล้อมป่าไม้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๖ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมป่าไม้ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๘  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๙ หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๖  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๗ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๘  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๙  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๐  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
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๕๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๕๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๓  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๔  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๙ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๖๐  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๖๑  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๖๒  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๖๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๖๔  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๖๕  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๖๖  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๖๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๖๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๖๙ หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาธรุกจิการเกษตร หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๐  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๒ หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙
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๗๓ หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙๗๔ หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๖  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๘  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางการสัตวแพทย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๘๐  หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวภิาค
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๘๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๘๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๘๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๘๔  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของน�้าตาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๘๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๘๖  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

๘๗ หลักสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีวีภาพ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๘๘  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

๘๙  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๙๐  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๙๑  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๙๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๙๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
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๙๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .๒๕๕๙

วาระพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๙๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๙๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๙๗  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๙๘  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาความปลอดภยัของอาหารในผลติผลจากสตัว์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๙๙  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐๐  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐๔ หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการปรบัปรงุพันธ์ุพืช หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐๕  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐๖ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐๗ หลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการโลจิสตกิส์ หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐๘ หลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาวชิาการบัญชบีรหิาร หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐๙ หลกัสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาวชิาธรุกจิระหว่างประเทศ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑๐  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
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 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาการอนุมัติ

ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๒,๒๙๕ คน ดังนี้

ครั้งที่ สภามหาวิทยาลัย
ระดับบัณฑิตศึกษา

(คน)
ระดับปริญญาตรี

(คน)
ระดับอนุปริญญา

(คน)
รวม
(คน)

๑ ๑๑/๒๕๕๘
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รวม        ๑๕
ดุษฎีบัณฑิต ๓
มหาบัณฑิต ๑๒

๒ - ๑๗

๒ ๑๒/๒๕๕๘
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

รวม        ๑๐๗
ดุษฎีบัณฑิต ๑๑
มหาบัณฑิต ๙๖

- - ๑๐๗

๓ ๒/๒๕๕๙
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รวม        ๘๙
ดุษฎีบัณฑิต ๙
มหาบัณฑิต ๘๐

- - ๘๙

๔ ๓/๒๕๕๙
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

- ๘๙๘ - ๘๙๘

๕ ๔/๒๕๕๙
๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

รวม        ๔๑๒
ดุษฎีบัณฑิต ๔๗
มหาบัณฑิต ๓๖๕

๓๐๐ - ๗๑๒

๖ ๕/๒๕๕๙
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รวม        ๖๐
ดุษฎีบัณฑิต ๘
มหาบัณฑิต ๕๒

๑๐ - ๗๐

๗ ๖/๒๕๕๙
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

- ๖๒ - ๖๒

๘ วาระพิเศษ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รวม        ๑๒๗
ดุษฎีบัณฑิต ๑๙
มหาบัณฑิต ๑๐๘

๒๑๓ - ๓๔๐

รวม รวม        ๘๑๐
ดุษฎีบัณฑิต ๙๗
มหาบัณฑิต ๗๑๓

๑,๔๘๕ - ๒,๒๙๕

การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘
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 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณอันเป็นการยกย่องผู ้ที่มีความรู ้

ความสามารถและท�าประโยชน์ให้กบัมหาวทิยาลัยเป็นประจ�า 

อย ่างต ่อเนื่อง โดยระหว่างเดือนมกราคม–กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติอนุมัต ิ

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ�านวนทั้งสิ้น ๓ ราย ดังนี้

การแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ศาสตราจารย์พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์

ด�ารงต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ศาสตราจารย์สุพัฒน์  อรรถธรรม

ด�ารงต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ทิพย์วดี  อรรถธรรม

ด�ารงต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

 ๑. ศาสตราจารย์พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

(มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๒. ศาสตราจารย์สุพัฒน์ อรรถธรรม ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

(มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ๓. ศาสตราจารย์ทิพย์วดี อรรถธรรม ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
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การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

พจิารณาแต่งตัง้ นายจงรกั วชัรนิทร์รตัน์ คณบดคีณะวนศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นผู้รักษาการ 

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖  

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สบืต่อแทนรองศาสตราจารย์  

ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน 

 ทัง้นี ้เพือ่ให้การบรหิารงานของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์จึงได้แต่งตั้งผู ้รักษาการแทนรองอธิการบดี 

จ�านวน ๑๓ คน ดังนี้

 ๑.  ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม 

  รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายบริการกจิการภายใน

 ๒.  รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

 ๓.  รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 ๔.  ผศ.วิมล  รอดเพ็ชร 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

 ๕.  รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

 ๖.  ผศ.ดร.รัชด  ชมภูนิช 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

  เชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

 ๗.  ผศ.นท.หญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 ๘.  ผศ.ดร.กัมปนาท  เพ็ญสุภา 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

การแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร และต�าแหน่งทางวิชาการ

 ๙.  ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 ๑๐.  ผศ.ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ

 ๑๑. รศ.ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตก�าแพงแสน

 ๑๒. รศ.ดร.ก่อโชค  จันทวรางกูร 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

 ๑๓. รศ.ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค�า 

  รักษาการแทนรองอธิการบดี

  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การแต่งตั้งคณบดี และผู้อ�านวยการส�านัก
 ในระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตัง้คณบดแีละผูอ้�านวยการ 

ส�านัก จ�านวน ๓ ราย ดังนี้

	 ครั้งที่	๔/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๒๕	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	 

 ได้แต่งตั้ง 

 -  รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ ด�ารงต�าแหน่งในการ 

  บริหารเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันท่ี ๑๔  

  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระ 

  การด�ารงต�าแหน่ง ๔ ปี 

	 ครั้งที่	๕/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๓๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	

 ได้แต่งตั้ง 

 - ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ พลเรือโท นิรุทธ์ิ หงส์ประสทิธิ์  

  ด�ารงต�าแหน่งในการบรหิารเป็นคณบดคีณะพาณชิยนาว ี

  นานาชาติ ต้ังแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

  เป็นต้นไป โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๔ ปี 
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	 วาระพิเศษ ครั้งที่	๕/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎาคม	 

	 พ.ศ.	๒๕๕๙ ได้แต่งตั้ง 

 - รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล ด�ารงต�าแหน่งในการ

บริหารเป็นคณบดีคณะศกึษาศาสตร์ ตัง้แต่วนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๔ ปี 

การแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงการ

ประชุมครัง้ที ่๖/๒๕๕๙ เมือ่วันที ่๒๗ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้

มมีตอินมัุตกิ�าหนดต�าแหน่งและแต่งตัง้บคุคลให้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางวิชาการ จ�านวน ๔๖ คน และเทียบต�าแหน่งทางวิชาการ 

จ�านวน ๑ คน ดังนี้

ก�าหนดต�าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางวิชาการ จ�านวน ๔๖ คน ดังนี้

 ๑.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  จ�านวน ๓ คน

 ๒.  ศาสตราจารย์ที่ได้รับ จ�านวน  - คน

  เงินเดือนขั้นสูง   

 ๓.  ศาสตราจารย์  จ�านวน ๑ คน 

 ๔.  รองศาสตราจารย์  จ�านวน ๑๔ คน 

 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ�านวน ๒๘ คน 

เทียบต�าแหน่งทางวิชาการ จ�านวน ๑ คน ดังนี้

 ๑.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ�านวน  - คน

 ๒.  ศาสตราจารย์  จ�านวน  -  คน

 ๓.  รองศาสตราจารย์  จ�านวน  -  คน

 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ�านวน ๑  คน 



สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

“การด�าเนินโครงการตามนโยบาย”
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     ๑. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา  
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นมหาวทิยาลยั
  ในก�ากับของรัฐ
  ๑.๑ การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล และฐาน
    ข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย
    เกษตรศาสตร์
   สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชมุครัง้ที่ 

๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับ

ทราบความก้าวหน้าการด�าเนนิงานด้านการพัฒนาคลังความรู้

ดจิทิลั และฐานข้อมลูจดหมายเหต ุมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดังนี้

  ส�านักหอสมุด ได้เร่ิมพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อรวบรวม 

องค์ความรูแ้ละผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

โดยเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องในวาระ 

ครบรอบ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

จนกระท่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวเข้าสู ่ป ีที่ ๗๓  

ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�านักหอสมุดได้รวบรวม 

และจัดเก็บผลงานในคลังความรู้อย่างเป็นระบบ มีผลงาน

สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะเผยแพร่สู ่สังคม  

อาทเิช่น หนงัสอื ต�ารา วทิยานพินธ์ รายงานการวจัิย บทความ

ทางวชิาการ และบทความรูท้ัว่ไปจ�านวนกว่า ๗๕,๐๐๐ รายการ 

หากแต่ผลงานอันทรงคุณค่าอีกจ�านวนหนึ่งที่กระจัดกระจาย

อยู่ตามคณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ 

ถูกรวบรวมและจัดเก็บให้ครบถ้วน ดังนั้น เพ่ือเป็นการเติม 

องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์

และเกิดความยั่งยืน จึงได้น�ามาสู่การลงนามความร่วมมือ

การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เมือ่วันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเป็นประธาน และ

มหาวิทยาลัยได้มอบให้ส�านักหอสมุดเป็นหน่วยประสานงาน

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

ด�าเนินงานร่วมกับทุกหน่วยงานในทุกวิทยาเขต โดยในปี พ.ศ. 

๒๕๕๙ เริม่จากหน่วยงานในบางเขน ๒๔ หน่วยงาน และขยายผล 

สู่วิทยาเขตในปีต่อไป โดยทุกหน่วยงานจะร่วมกันรวบรวม

และบันทึกข้อมูลจดหมายเหตุ และข้อมูลองค์ความรู้ซึ่งเป็น 

ผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเติมเต็มคลังความรู ้

ของมหาวทิยาลยัให้ครบถ้วน ทัง้นี ้คลงัความรูด้จิทิลั มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ http://

kukr.lib.ku.ac.th สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ 
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  ๑.๒ ความก้าวหน้าการด�าเนินงานระบบ 
    Single Super Data
    สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครัง้ที่  

๔/๒๕๕๙ เม่ือวันจันทร์ที่  ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

ได้รบัทราบความก้าวหน้าการด�าเนินงานระบบ Single Super  

Data ดังนี้

   ๑. การจดัท�าแผนแม่บทสารสนเทศ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการด�าเนินการ 

ด้านสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยตัวแทนคณะต่างๆ แล้ว และ 

อยู่ระหว่างด�าเนินการปรับแก้ไข เพื่อน�าไปรวมกับแผนปฏิบัติ

การของวิทยาเขตและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย (ก.บ.ม.) ในเดอืนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙

  ๒. การขับเคล่ือนงานบูรณาการข้อมูล และระบบ 

Single Super Data 

    - ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการข้อมูล เพื่อ

ร่วมกันก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ

    - อยู่ระหว่างด�าเนินการแต่งตั้งคณะท�างานด้าน

ต่างๆ เช่น ด้านข้อมูลนิสิต คลังความรู้ ด้านข้อมูลวิจัยและ

พัฒนาวิชาการ ข้อมูลแผนงาน ข้อมูลการเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไข

ปัญหาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานโดยเร็ว 

  ๓. การผลักดันระบบ MIS Super Data ต้นแบบ

อย่างเร่งด่วน 

   -  ได้ปรับปรุงระบบ MIS Super Data จากระบบ

ต้นแบบ เพื่อให้ผู้บริหารทดลองใช้ 

   - ด�าเนินการศึกษาแนวทางการจัดจ้างบริษัท 

เพื่อพัฒนาระบบ MIS อย่างเต็มรูปแบบ 

   - การสร้างความร่วมมอืกบัส�านกับรกิารเทคโนโลย ี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ระบบสารสนเทศบุคลากรให้กับกองการเจ้าหน้าที่ ขณะนี้ได ้

ส ่งร ่างข้อเสนอความร่วมมือให้ส�านักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณา

  ๔. การวางแนวทางในการสร้างวงจรของการบรหิาร

จัดการข้อมูลแบบยั่งยืน โดยได้ด�าเนินการประสานกับส�านัก

ประกันคุณภาพในการวางระบบประกันคุณภาพข้อมูล

 ๒. คณะอนุกรรมการจัดท�ากรอบแนวทาง
  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็น
  มหาวิทยาลัยระดับโลก
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที ่

๔/๒๕๕๙ เมือ่วนัจนัทร์ที ่๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รบัทราบ 

เกีย่วกบัผลการจดัอนัดบั QS World University Rankings by 

Subject 2016 ซ่ึงได้ประกาศผลไปเม่ือวันองัคารที ่๒๒ มนีาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขา

วิชาทั้งสิ้น ๔๒ สาขาวิชา ใน ๕ กลุ่มวิชา  โดยมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ติดอันดับ ๑ ของประเทศไทย และล�าดับที่ ๔๗ 

ของโลก ในสาขาวิชา Agriculture & Forestry ซึ่งติดอันดับที่ 

๑ ของประเทศไทยติดต่อกัน ๔ ปี และอีก ๒ สาขาที่ติดอันดับ

โลก คือ สาขา Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม) อยู่ในอันดับโลกที่ ๒๕๑-๓๐๐ อันดับที่ ๓ ของ

ประเทศไทย และสาขา Computer Science & Information 

Systems (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

อยู่ในอันดบัโลกที ่๔๐๑-๔๕๐ อันดบัที ่๕ ของประเทศไทย ทัง้น้ี 

การจัดอันดับแยกตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศไทย ทั้งสิ้น ๑๓ สาขาวิชา 

โดยเกณฑ์การจัดอันดับแยกตามรายวิชาประกอบด้วยตัวช้ีวัด

จ�านวน ๔ ตัว ได้แก่ Academic reputation, Employer 

reputation, Citations per paper และ H-Index  นอกจากน้ี 

สาขาการศึกษาได้รับการจัดอันดับเป็นที่ ๑ ของประเทศไทย  
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 ๓. คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบนโยบาย 
  เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทาง
  การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
  เกษตรศาสตร์
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุมัติ

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์พีรเดช ทองอ�าไพ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู ้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน  

คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ด�าเนินการจัดท�าร่างกรอบ

นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหาร

และพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการพิจารณา 

เสนอร่างกรอบโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร และ

แนวทางการน�าผลการศึกษาวิเคราะห์จากงานวิจัยสถาบัน 

มาใช้ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

 คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ได้มีการประชมุรวมทัง้สิน้ ๖ ครัง้ ในการประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

ทีป่ระชมุมีมตใิห้จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พจิารณาร่าง

วิสัยทัศน์และจัดท�ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ โดยเชญิกรรมการสภามหาวทิยาลัยและผูบ้รหิาร

มหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อ�านวยการสถาบัน และผู้อ�านวยการ

ส�านัก เข้าร่วมระดมสมอง เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง และ 

จัดท�า (ร่าง) กรอบและแนวทางในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัย น�าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่สภามหาวทิยาลยัได้จดัให้มกีารรบัฟังความเหน็  

(ร่าง) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยคณะอนุกรรมการฯ 

ได้น�าข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงและสรุปข้อเสนอ

แนะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี  

๓/๒๕๕๙ เมือ่วันจนัทร์ที ่๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมา สภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่๔/๒๕๕๙ เมือ่วันจันทร์ที ่๒๕ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มอบให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

ทบทวน (ร่าง) วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วน�าเสนออีกคร้ัง  

โดยให้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคณุวุฒ ิและรองศาสตราจารย์ 

ดร.บญัชา ขวญัยนื กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทผูบ้รหิาร 

เข้าร่วมประชุมด้วย คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่  

๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ 

ความเห็นชอบในหลักการของร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ โดยก�าหนดเรียกว่า “(ร่าง) วิสัยทัศน์และ

ยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๑)” ซ่ึงมีการปรับปรุงแก้ไขตามมติ 

ทีป่ระชุม และได้น�าเสนอสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมครัง้ที่  

๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙   

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ

พฒันามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  

๒๕๗๑) เพือ่มอบให้ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัน�าไปจดัท�ารายละเอยีด 

และจัดท�าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และอนุมัติให้ใช้ (ร่าง) วิสัยทัศน์ 

และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ  

๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑) เพือ่เป็นกรอบในการด�าเนนิการ

สรรหาผู้บริหารส่วนงานไปพลางก่อน และขอให้มหาวิทยาลัย

พิจารณาจัดท�าสรุปรายการปัญหาของนโยบายด้านวิชาการ 

การบริการวชิาการ การวจิยั และการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม 

ซึง่ทีเ่ป็นภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั ทีจ่ะต้องน�ามาจดัท�าวจิยั

สถาบัน เป็นเร่ืองที่ส�าคัญที่จะน�าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐให้ด�าเนินไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยขอให้ 

ทุกหน่วยงานน�าไปหารือในการจัดประชุมระดมสมอง KU 

Summit พร้อมกับ (ร่าง) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑)
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โครงการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๑. โครงการ “เกษตรศาสตร์ พอเพียง”
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 

๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติ

เหน็ชอบในหลกัการให้มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์น้อมน�าหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ไปใช้เป็นหลักในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 

และให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต น้อมน�าไปปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ใน

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ ได้มีมติรับทราบมตสิภามหาวทิยาลยัดังกล่าว และมอบ

ให้ทุกส่วนงานรับไปด�าเนินการ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรักษาการแทนรอง

อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้รับทราบข้อมูลที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ได้น้อมน�าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัย ดังนี้

  ๑.๑  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการเปิดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

  ๑)  การปรับปรุงโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยก�าหนดเป็นกลุ่มสาระรายวิชา ประกอบด้วยอยู่ดีมีสุข 

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ศาสตร์แห่งผู ้ประกอบการ 

สุนทรียศาสตร์ ภาษากับการสื่อสาร และมีวิชาที่เกี่ยวข้อง

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ รายวิชา ๐๑๙๙๙๑๑๑  

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งจะเป็นวิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้อง 

เรียนวิชาดังกล่าว (เริ่มใช้กับหลักสูตรตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

เป็นต้นไป) ในรายวิชาดังกล่าวเน้นการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านเศรษฐกิจ

พอเพียงในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ศาสตร์แห่งแผ่นดินกับสังคม

ไทย และวัฒนธรรมเกษตร ประวัติและพัฒนาการของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

  ๒) รายวิชา ๐๒๙๙๙๐๔๔ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

การด�ารงชีวิต 

   ๓) รายวิชา ๐๑๙๙๙๐๔๑ เศรษฐศาสตร์เพื่อการ

ด�าเนินชีวิตที่ดี

   ๔)  รายวิชา ๐๑๐๐๑๓๑๗ พระมหากษัตรย์ิกบัผูน้�า

ประเทศกับการพัฒนาภาคการเกษตร

   ๕) รายวิชา ๐๑๐๑๕๒๐๒ เกษตรวิถีไทย

       ๖) รายวิชา ๐๑๐๐๑๓๑๑ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  ๑.๒  ด้านการพัฒนานิสิต 

 มหาวิทยาลัยได้จัดท�าแผนพัฒนานิสิต ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

โดยมีการก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านสร้างโอกาสการน�าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นิสิต 

โดยมีการจัดโครงการประกวดนิสิตต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

“เรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างไรใน มก. ตามรอยพ่อสอน” เพ่ือ 

ส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

 ๒. โครงการ “เกษตรศาสตร์ คุณธรรม”
  เพื่อให้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอดคล้องกับแนวพระราชด�าร ิสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด�าเนินโครงการ “เกษตรศาสตร์ คุณธรรม” โดยให้ส่วนงาน 

คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ได้ยึดเป็นหลักในการท�างานและการด�ารงชีวิตต่อไป และ

คณะกรรมการนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบให้

ฝ่ายบริหารรับไปด�าเนินการแล้วรายงานความคืบหน้าให้สภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบต่อไป

 ๓. โครงการ “เกษตรศาสตร์ ประชาชน”
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี  

๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มี

มติเห็นชอบในหลักการ ให้ด�าเนินโครงการ “เกษตรศาสตร์ 

ประชาชน” ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ  

๗๓ ปีแห่งการสถาปนา เม่ือวนัองัคารท่ี ๒ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

และตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัได้มุง่มัน่สร้างสรรค์

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน และน�าองค์ความรู้สู่การพัฒนาประเทศ

ในด้านต่างๆ ตลอดจนสร้างทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า

ในสาขาวิชาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง มีศิษย์เก่าที่ส�าเร็จการ

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้วกว่า ๒๖๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็น 

ผู้มีบทบาทในการสร้างคณุประโยชน์เพ่ือสงัคม ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ จึงต้อง

เน้นย�้าบทบาทของการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น จึงควรตระหนักและ 

เร่งเสริมสร้างบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อความรับผิดชอบ 

ที่มีต่อสังคม (Social Engagement) อย่างเป็นรูปธรรมใน

ทุกด้าน ทั้งที่ได้ด�าเนินการมาแล้ว อาทิ การให้บริการทาง

วิชาการ การฝึกอบรมอาชีพภาคฤดูร้อน การด�าเนินโครงการ 

“ครอบครัว มก.” โดยส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นต้น 

และที่จะด�าเนินการต่อไป เพื่อร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวก 

ในวงกว้าง (Critical Mass) ให้แก่ประเทศ ตามเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย คือ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดี

อยู่ดีของชาติ” และให้สอดคล้องกับนโยบายการเป็น Social 

Engagement University  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ในการนี ้จึงขอเสนอโครงการ “เกษตรศาสตร์ ประชาชน” 

เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเสนอแนวทางการบริหารและ

พฒันามหาวทิยาลยัให้สอดคล้องกบัเจตนารมย์ของโครงการฯ 

และให้มีกลไกในการสร้างเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ท่ีมีต่อสังคมระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับและ 

ให้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้น ซ่ึงรวมถึงการสร้างเสริมบทบาท

ของส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน

ภูมิภาค ทั้งวิทยาเขต ศูนย์ และสถานี ที่มีต่อการพัฒนาสังคม

ในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิดในเชิงพื้นที่ (Area) ภายใต้ 

ภารกิจของมหาวิทยาลัย (Function) และสอดคล้องกับ

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Agenda) ของ

รัฐบาล ทั้งนี้ ควรสร้างระบบและกลไกการด�าเนินโครงการให้

เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไปด้วย

 และให้มหาวิทยาลัยน�าไปพิจารณาในคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพ่ือก�าหนดรูปแบบ 

การด�าเนนิการ แล้วน�าเสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาอกีครัง้

 ๔.  โครงการ “เกษตรศาสตร์ พพิฒัน์วทิยา”
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติ 

เห็นชอบในหลักการ โครงการ “เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์วิทยา” 

ในโอกาสที ่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ครบรอบ ๗๓ ปีแห่งการ

สถาปนา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และก้าวสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ตั้งแต่วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย  

ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน และน�าองค์ความรู ้

สู่การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ตลอดจนสร้างทรัพยากร

บุคคลอันทรงคุณค่าในสาขาวิชาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

 อย่างไรก็ตาม การด�ารงไว้ซึ่งความเป็นผู้น�าทางวิชาการ  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาขาวิชาอันเก่ียวกบัศาสตร์แห่งแผ่นดนิ 

และสร้างสรรค์บทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อ

ความรับผดิชอบทีม่ต่ีอสังคม (Social Engagement) อย่างเป็น

รปูธรรม มหาวิทยาลยัจ�าเป็นต้องมีทรัพยากรบคุคลทีม่คีวามรู้ 

มีความสามารถ และมีประสบการณ์ ให้คงอยู่ในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในฐานะทีเ่ป็นมหาวิทยาลยัในก�ากับของรฐั จงึควรเร่งแสวงหา 

พัฒนา และส่งเสริมให้บุคลากรปัจจุบัน ตลอดจนบุคลากรที่มี

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของมหาวิทยาลัยฯ  

ได้ร่วมสร้างผลงานทางวิชาการ รวมทั้งผลงานที่จะก่อให้

เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง (Critical Mass) ให้แก่

ประเทศ ตามเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั คอื “มุง่สร้างศาสตร์ 

แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” ดังนั้น จึงเห็นควร

เสนอโครงการ “เกษตรศาสตร์ พพิฒัน์วิทยา” ขึน้ เพือ่ก�าหนด

เป็นนโยบายมอบให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาด�าเนินการเสนอ

แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
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กับเจตนารมย์และหลักการของโครงการฯ และเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบความคืบหน้าต่อไป

 การสร้างและรักษาความเข้มแข็งทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นผู้น�าทางวิชาการสาขา

เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ มีความส�าคัญย่ิงต่อการด�ารงไว้ 

ซึ่งชื่อเสียง เกียรติคุณ และความเชื่อถือในมหาวิทยาลัยของ

ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนของประเทศต่างๆ  

ในระดับสากล  ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยที่

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพจึงมีบทบาทที่ส�าคัญในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 การพฒันาทรัพยากรบคุคลของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

 ๑. การแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสาขา

วชิาการต่างๆ มาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยั (Recruitment)  โดย

  ๑.๑ การแสวงหาบุคลากรรุ่นใหม่ ซึ่งหมายความถึง  

การก�าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการได้มาซ่ึงบคุลากรรุน่ใหม่ 

ทีม่ศีกัยภาพหรอืมขีดีความสามารถทีจ่ะสร้างสรรค์ผลงานทาง

วชิาการทีม่คีณุภาพ และมโีอกาสสร้างความโดดเด่นเฉพาะทาง  

ในคณะ สถาบัน และส�านัก ในอนาคต โดยสร้างระบบและ

กลไกสนับสนุนการแสวงหาบุคลากรรุ่นใหม่ รวมถึงระบบ 

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) เฉพาะกลุ่ม 

และระบบการตอบแทน (Reward System) ที่เหมาะสม 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพเข้าสู่

ระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจแสวงหาจากนักเรียนทุนหรือ

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในประเทศและในต่างประเทศ 

แล้วน�ามาบ่มเพาะให้เกิดความรักและผูกพันทางวิชาการและ

มหาวิทยาลัยอย่างลึกซึ้ง อันจะส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อมหาวิทยาลัยและเพื่อ

สังคมอย่างแท้จริง

  ๑.๒ การแสวงหาบุคลากรรุ่นกลาง ซึ่งหมายความถึง  

การก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการได้มาซึ่งบุคลากร 

รุ่นกลางที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีศักยภาพหรือ 

มีขีดความสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการท่ีมี

คุณภาพ และมีโอกาสสร้างความโดดเด่นเฉพาะทาง ในคณะ 

สถาบัน และส�านัก ในอนาคต โดยสร้างระบบและกลไก

สนับสนุนการแสวงหาบุคลากรรุ่นกลาง รวมถึงระบบเส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชพี (Career Path) เฉพาะกลุม่ และระบบ

การตอบแทน (Reward System) ที่เหมาะสมกับบุคลากร 

รุน่กลาง เพือ่สร้างแรงจูงใจให้มีบคุลากรรุ่นกลางทีมี่ประสทิธภิาพ 

จากแหล่งงานหรือองค์กรต่างๆ เข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัย 

โดยมรีะบบบ่มเพาะให้เกดิความรกัและผกูพนัทางวชิาการและ

มหาวิทยาลัยอย่างลึกซึ้งด้วย

  ๑.๓ การแสวงหาบคุลากรรุน่อาวโุส ซึง่หมายความถงึ  

การก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการได้มาซ่ึงบุคลากร

รุ่นอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญสูง มีประสบการณ์ มีเครือข่าย

ทางวิชาการภาครัฐ หรือเอกชน หรือนานาชาติ มีผลงานทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ สามารถ

แสวงหาทนุวิจัยหรือการสนบัสนนุทางวิชาการระดบัสูงได้ โดย

สร้างระบบและกลไกสนับสนุนการแสวงหาบุคลากรรุ่นอาวุโส 

รวมถึงระบบการตอบแทน (Reward System) ที่เหมาะสม

กบับคุลากรรุน่อาวโุส เพือ่สร้างแรงจูงใจให้มบีคุลากรรุน่อาวโุส

ที่มีประสิทธิภาพจากแหล่งงานหรือองค์กรต่างๆ เข้าสู่ระบบ

ของมหาวิทยาลัย 

 ๒. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มี

ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการต่างๆ และมีทักษะการ

ท�างานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือองค์กร 

(Development)  โดยการก�าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพหรือมีขีดความสามารถ 

ที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพให้มากยิ่งข้ึน 

โดยสร้างระบบและกลไกสนบัสนนุการพัฒนาทรัพยากรบคุคล

ให้สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่ก้าวหน้า โดดเด่น และ 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงสร้างระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 

Path) เฉพาะกลุม่ และระบบการตอบแทน (Reward System) 

ที่เหมาะสมเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ทรัพยากรบุคคลดังกล่าว

เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีบทบาทในการผลิตบัณฑิตระดับต่างๆ ท่ีมี

คุณภาพและมีคุณธรรม เพื่อมหาวิทยาลัยและเพื่อสังคมอย่าง

แท้จริงและต่อเนื่อง

 ๓. การรักษาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยที่มี

ความรู้ความสามารถสูงในสาขาวิชาการต่างๆ และมีผลงาน

เป็นที่ประจักษ์ ให้คงอยู่ในมหาวิทยาลัย (Retainment) โดย

การก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการรักษาทรัพยากร

บุคคลที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะต่างๆ  

ให้กับมหาวิทยาลัย โดยสร้างระบบและกลไกสนับสนุนการ

รักษาทรัพยากรบุคคลดังกล่าวที่เหมาะสม เพื่อให้คงอยู่กับ

มหาวิทยาลัยและสร้างผลงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงและ 

ต่อเนื่อง
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 และขอให้กรรมการทกุท่าน ตลอดจนผู้บริหารมหาวทิยาลยั 

น�ากลบัไปพจิารณาเพ่ือให้ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ และน�า

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 ๕. การด�าเนินงานตามนโยบายเปิดประตู
  สู่อาเซียน
 ๕.๑  การเดินทางไปเยี่ยมชมและหารือเ ก่ียวกับ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ณ เมืองสังทอง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

   รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ พร ้อมด ้วยคณะผู ้บริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางไปเยี่ยมชมและหารือการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรกรให้แก่เกษตรกร ณ เมือง

สังทอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 

๒๐-๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามท่ีได้มีการจัดท�าบนัทกึความ

เข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสภาหอการค้า

และอุตสาหกรรมสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดย

มสีถานวีทิย ุมก. และส�านกัส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ เป็นผู้ประสานงาน โดยใช้องค์ความรู้และ

นวตักรรมของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพือ่สร้างแหล่งเรยีน

รู้ด้านการเกษตรของเมืองสังทอง ซึ่งจะเป็นพ้ืนที่น�าร่องใน

การทดลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรของประเทศไทย

สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นการสร้าง

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลาง

ความรูด้้านการเกษตรและขยายความร่วมมอืในระดบัอาเซยีน

 ๕.๒  การเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ของ 

รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นักธุรกิจ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ

   นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสรชยั เตรียมชนะเดช ประธาน

คณะกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและข้ามแดนด้านเมียนมา  

นายอ�านาจ  สิงคาลวนิช รองประธานคณะกรรมการกลุ่มค้า 

ชายแดนและข้ามแดนด้านเมียนมา ได้น�านายเส่งวัน (Sein Wan)  

นกัธรุกจิสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา เข้าพบ รองศาสตราจารย์  

ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ดร.จงรกั วัชรนิทร์รตัน์ รักษาการแทนอธกิารบด ีรองศาสตราจารย์  

ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นายเสรี 

กุญแจนาค รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการ

ภายใน และ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญัชา ชณิศรี รักษาการแทน 

ผู้ช่วยอธิการบดี โดยมีสรุปผลการหารือ ดังนี้

   ๑. นายเส่งวัน (Sein Wan) นักธุรกิจสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมามีความสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่และจัดตั้ง

สถาบันการศึกษาทางการเกษตรที่เมืองเมาะล�าใย ซึ่งเป็น 

เมอืงหลวงของรฐัมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา ดงันัน้  

จึงได้มาเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อขอ

ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ 

ตลอดจนการส่งอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางการเกษตร

เข้าไปช่วยเหลือจัดตั้งสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร

ที่เมืองเมาะล�าไย และในอนาคตจะมีการส่งเยาวชนในพื้นที่

เมืองเมาะล�าไยเข้ามาศึกษาวิชาการเกษตรที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก  

ต่อไป

   ๒. ทีป่ระชุมได้ตกลงร่วมกนัว่า ควรจดัท�า “โครงการ

ความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคนมอญด้วยระบบการ

ศกึษา” ซึง่จะมีแผนการด�าเนนิงานความร่วมมอืทัง้ในระยะสัน้ 

และระยะยาวขึน้มาเป็นกรอบการท�างานก่อน เพือ่ให้มเีป้าหมาย 

และเกดิประสทิธิภาพทีชั่ดเจน โดยการด�าเนนิงานของโครงการ

ให้อยูใ่นกรอบความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

และมหาวิทยาลัยเมาะล�าไย

   ๓. การด�าเนินการในระยะสั้น นายเส่งวัน (Sein  

Wan) ได้มีความประสงค์จะน�าเยาวชนจากเมืองเมาะล�าไย 

จ�านวน ๓๙ คน เข้ามาศกึษาดงูานความก้าวหน้าทางการเกษตร 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  ในช ่วงต ้นของเดือน 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมได้มีมติให ้กลุ ่ม

เยาวชนจากเมืองเมาะล�าไยเดินทางไปดูงานด้านการเกษตร

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสนเป็น 

ระยะเวลา ๒-๓ วัน

   ๔. หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายเสรี กุญแจนาค 

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชิณศรี รักษาการแทน 

ผู้ช่วยอธิการบดี ได้น�าคณะของรองประธานสภาหอการค้า 

แห่งประเทศไทย และนายเส่งวนั (Sein Wan) เดนิทางเข้าเยีย่มชม 

วิทยาเขตก�าแพงแสน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  

แสงสวุรรณ รกัษาการแทนรองอธกิารบดวีทิยาเขตก�าแพงแสน 

ให้การต้อนรับและน�าชมศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ร้านธัญโอสถ 

ศูนย์ AVRDC-The World Vegetable Center ศูนย์สาธิต

การผลิตโคเนื้อครบวงจร และส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม

การเกษตร  
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 ๕.๓  การเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก และ

แขวงสาละวนั สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว เพ่ือ

สานต่อความร่วมมือของสองสถาบัน 

   รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.จงรกั วชัรนิทร์รตัน์ รกัษาการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์  

ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งค�า รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  

ดร.บัญชา ชิณศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นายวรัณทัต  

ดุลยพฤกษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  

นายเสรี กญุแจนาค รักษาการแทนผูช่้วยอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 

กิจการภายใน นายธานินทร์ คงศิลา รักษาการแทนผู้ช่วย 

อธิการบดี นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต รักษาการแทนผูช่้วย 

อธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ นายพรศักดิ์ แสนศรี  

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลย ี

สารสนเทศ นายพัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์  

และผูช่้วยศาสตราจารย์อนพุร สุวรรณวาจกกสิกจิ ผูอ้�านวยการ

สถานวีทิย ุมก. เดนิทางไปประชมุความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั

จ�าปาสัก และแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย

ความเป็นมาของการเดินทางไปยังเมืองปากเซ แขวงจ�าปาสัก  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากเมื่อเดือน 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีได้เสดจ็พระราชด�าเนินไปยงัแขวงจ�าปาสัก  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทรงรับสั่งให ้

สนับสนนุการจดัตัง้มหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาวขึน้ทีเ่มอืงปากเซ  

โดยทรงรบัสัง่ให้มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความช่วยเหลอื 

ในการด�าเนนิงานจดัตัง้มหาวิทยาลัย ซ่ึงขณะน้ัน รองศาสตราจารย์  

ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี จากนั้นในเดือน 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับการประสานงานจาก ดร.ศรคี�าตาด  

มีตาไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้เดินทางมาประชุมหารือ 

ร่วมกนัทีม่หาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๔๘ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้เดินทาง 

ไปดูงานที่เมืองปากเซ เป็นครั้งแรก จนกระทั่งในวันที่ ๒๑-๒๙  

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้เชิญ ดร.ศรีค�าตาด มีตาไล มายัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือลงนามความร่วมมือที่ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 การเดินทางมายังเมืองปากเซ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๒๐ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เพือ่รบัเสดจ็สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก นับเป็นครั้งแรก 

ที่ เสด็จพระราชด�าเนินไปยังมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก โดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้น�าคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยมาร่วมวางแนวทางเพื่อพัฒนาด้านกายภาพ  

ด้านวิชาการ และด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้กับมหาวิทยาลยั

จ�าปาสัก 

 การเดินทางครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วโิรจ อิม่พทิกัษ์ ได้มอบโคเนือ้ก�าแพงแสน 

จ�านวน ๙ ตัว และทุนการศึกษา จ�านวน ๑๐ ทุน ด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ และด้านเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท

และปริญญาเอก แก่มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก และได้มีการลง

นามความร่วมมือในปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๕ หลังจากนั้นในปี  

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มกีารลงนามความร่วมมอืกนัอกีครัง้ โดยขณะน้ัน 

รองศาสตราจารย์วุฒชัิย กปิลกาญจน์ ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี 

 การเดินทางครั้งที่ ๔ ไปเยือนเมืองปากเซ แขวงจ�าปาสัก 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวนัน้มวีตัถปุระสงค์หลกั 

๓ ประการ ดังนี้

 ๑) ตามรอยเส้นทางเสด็จพระราชด�าเนินของ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามและ

ทบทวนประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ

ระหว่างสองมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก มีความ

ร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน

 ๒) เพ่ือเสนอให้มกีารจัดท�าหอประวัตแิละหอจดหมายเหตุ

ของมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก

 ๓) เพื่อจัดตั้งศูนย์นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ณ มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก เนื่องจากปัจจุบันมีนิสิตเก่าของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในแขวงจ�าปาสกั ประมาณ ๒๐ คน
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รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (๒๑-๒๓  ก.พ. ๕๙)

	 ๕.๔		การเข้าเฝ้าฯ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมาร	ีในโอกาสเสด็จทรงประกอบพิธี

วางศลิาฤกษ์สถาบนัเทคโนโลยกี�าปงสปือ	ราชอาณาจกัรกมัพชูา

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ทรงพระราชทานความช ่วยเหลือ ด ้านการศึกษาแก ่ 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา ในการจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยกี�าปงสปือ 

ณ จังหวัดก�าปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยความร่วมมือ

ระหว่าง กองบัญชาการกองทพัไทย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

และกระทรวงศกึษาธกิาร เยาวชน และการกฬีา แห่งราชอาณาจกัร 

กมัพชูา ในการนีส้ภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมาย 

ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น�าคณะผู้บริหาร อาจารย์ของ 

มหาวทิยาลยัเดนิทางไปส�ารวจพืน้ทีร่่วมกบักรมกจิการชายแดนทหาร 

ในระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือร่วมจดัท�า

ผังแม่บทสถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ เป็นไปตามก�าหนดการ

ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรกเมื่อวันพุธที่ 

๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

  สถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโออองกุม 

ต�าบลออมเรยีง อ�าเภอทะปง จงัหวดัก�าปงสปือ สมเดจ็พระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเป็น 

สถานศกึษาแห่งที ่๒ แก่ราชอาณาจกัรกมัพชูา ตามค�ากราบบงัคมทลู 

ขอพระราชทานความช่วยเหลือของนายกรัฐมนตรีแห่ง 

ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเดิมขอพระราชทานให้ทรงจัดตั้ง 

ท่ีจังหวัดเกาะกง แต่ทรงมีพระราชด�าริว่าเกาะกงอยู ่ใกล้ 

ประเทศไทย ผูท้ีต้่องการศกึษาสามารถเข้าไปศกึษาในประเทศไทย 

ได้ง่าย ควรจะสร้างในที่ที่การศึกษาลักษณะนี้ยังไปไม่ถึง  

จึงทรงเลือกจังหวัดก�าปงสปือ เพ่ือขยายโอกาสให้นักเรียน 

ท้องถิ่นในจังหวัดก�าปงสปือ และจังหวัดใกล้เคียงที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ไม่สามารถไปศึกษาต่อที่กรุงพนมเปญที่อยู ่ห่าง 

ออกไปประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 สถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ มีแผนจะเปิดการเรียน

การสอนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดการศึกษา 

ในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีสายวิชาชีพ ใน ๑๐ สาขา  

ได้แก่ เทคโนโลยกีารเกษตร สตัวศาสตร์ การจดัการท่องเทีย่ว

และโรงแรม การบัญชี โลจิสติกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และ

วิศวกรรมเครื่องยนต์ มีพื้นที่ที่มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายเพื่อจัดตั้ง

สถาบนัเทคโนโลยกี�าปงสปือ ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ มหีน่วยงาน

จากประเทศไทยร่วมสนองพระราชด�าร ิช่วยวางโครงสร้างและ

พัฒนาในด้านต่างๆ

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมสนองพระราชด�าริ 

วางผังโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

  ส่วนที ่๑ เป็นทีต่ัง้ของอาคารอ�านวยการ อาคาร ห้องสมดุ 

โรงพยาบาล

  ส่วนที ่๒ เป็นทีต่ัง้ของอาคารเรยีนคณะต่าง ๆ  สนามกฬีา  

สวนสาธารณะ บ้านพักเจ้าหน้าที่

  ส่วนที ่๓ เป็นพืน้ทีแ่ปลงเกษตร ปลกูไม้ผล แปลงปศสัุตว์  

มีอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ ความจุ ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

ซึ่งกรมชลประทานเข้าไปช่วยวางแผนบริหารจัดการน�้า เมื่อ

แล้วเสร็จจะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันได้เพียงพอ

ตลอดทัง้ปี นอกจากนีก้รมพฒันาทีด่นิยงัส่งเจ้าหน้าทีม่าส�ารวจ

และวางแผนปลูกพืชที่เหมาะสมต่อสภาพดินด้วย



สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

“กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
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กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และสนองงาน 

ในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงออก 

ซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ การน�า

แจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ ถวายและลงนามถวายพระพร 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม  

ในพระบรมมหาราชวัง พิธีถวายราชสดุดี “วันร�าลึกพระบาท

สมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล พระอัฐมรามาธิบดนิทร  

เสด็จพระราชด�าเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน  

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙”

พิธีถวายราชสดุดี (๖ มิ.ย. ๕๙)  

ลงนามถวายพระพร (๒๖ ก.พ. ๕๙)

 ๑. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และการสนองงานในพระบรมวงศานุวงศ์
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รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (๑ มี.ค. ๕๙)

 รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จพระราชด�าเนินเพ่ือทรงประกอบ

พิธีเปิดอุทยานบัว ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส

ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

ตั้งอยู่ที่ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ต�าบลเชียงเครือ 

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 รบัเสดจ็ฯ สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์  

อัครราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จทรงเปิดงาน “เกษตรแฟร์” 

ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ (๑ ก.พ. ๕๙)

เกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ถึงวันที่ 

๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์

น�าไทย สู้ภัยแล้ง”
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 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานสบืสานประเพณสีงกรานต์

ในรัว้นนทร ี เนือ่งในโอกาสเทศกาลวนัสงกรานต์ หรอืวนัปีใหม่ไทย  

ณ ถนนข้าวไรซ์เบอร์ร่ี (ถนนไพฑรูย์องิคสุวรรณ) บริเวณด้านหน้า 

 เป็นประธานในพิธี “สงกรานต์นอกกรุง ณ ทุ่งสุขลา”  

ซึ่งเป็นโครงการประเพณี สงกรานต์ ของวิทยาเขตศรีราชา 

และให้เกียรติร่วมกิจกรรม “วันส่งเสริม สืบสาน วันสงกรานต์ 

สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี (๘ เม.ย. ๕๙)

 ๒. กิจกรรมท�านุบ�ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ในช่วงเช้า เป็นประธานในพิธีท�าบุญ

ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๗๔ รูป พร้อมปลูกต้นไม้หายาก  

“ต้นจันทน์กะพ้อ” จ�านวน ๓ ต้น และร่วมพิธีรดน�้าด�าหัว 

ในช่วงบ่าย

ประจ�าปี ๒๕๕๙” ซึ่งจัดโดยส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม  

ส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�าแพงแสน และสถานีวิทยุ ม.ก. 

พร้อมกล่าวอวยพรแก่บุคลากรทั้ง ๓ หน่วยงาน

วันส่งเสริม สืนสาน วันสงกรานต์ (๒๖ เม.ย. ๕๙)

สงกรานต์นอกกรุง ณ ทุ่งสุขลา (๗ เม.ย. ๕๙)
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บันทึกเทปสัมภาษณ์โครงการประวัติศาสตร์บอกเล่า (๓ พ.ค. ๕๙)

ร่วมประชุมและให้แนวทางการด�าเนินงานจัดตั้ง “ห้องเกียรติยศ” วิทยาเขตก�าแพงแสน (๑๐ พ.ค. ๕๙)

มอบนโยบายในการด�าเนินการจัดตั้งหอประวัติ หอจดหมายเหตุ และหอเกียรติยศ ของวิทยาเขตศรีราชา (๑๘ พ.ค. ๕๙)

 ท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

โดยให้รวบรวมประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไว้โดยการบันทึก 

เทปสมัภาษณ์ โครงการประวตัศิาสตร์บอกเล่า (Oral History) 

๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก่หอจดหมายเหตุ  

ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อบันทึก 

 เข้าร่วมการประชุมและให้แนวทางการด�าเนินงานจัดตั้ง  

“ห้องเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจดหมายเหตุและ

หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

เรื่องราวของบูรพาจารย์และอาจารย์ในเหตุการณ์ส�าคัญที่ได้

ท�าคณุประโยชน์หรือสร้างสรรค์ผลงานเด่นให้กับมหาวิทยาลยั

และรวมไปถึงสังคมภายนอก บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์

บอกเล่า เติมเต็มให้กับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ก�าแพงแสน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารส�านักหอสมุด 

วิทยาเขตก�าแพงแสน

และได้มอบนโยบายในการด�าเนินการจัดตั้งหอประวัติ  

หอจดหมายเหตุ และหอเกียรติยศของวิทยาเขตศรีราชา
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 ๓. กิจกรรมด้านการบริหารกิจการ
  มหาวิทยาลัย
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานวันขอบคุณบุคลากร

วิทยาเขตศรีราชา และมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร

ที่น�าชื่อเสียงมาสู่วิทยาเขตศรีราชา และเดินทางไปเยี่ยมชม

 เป็นประธานเปิดงาน “ปั่นประสานสัมพันธ์เลียบคลอง

บางเขน”  กจิกรรมพิเศษ ในโครงการคนืจกัรยานสู่มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

และรณรงค์โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แล้ว ยังเป็นกิจกรรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์เส ้นทางถนน

เลยีบคลองบางเขนเชือ่มต่อถนนวภิาวดรีงัสติกบัถนนพหลโยธิน 

และเพื่อติดตามความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการจราจร 

เพือ่ความปลอดภยัแก่นสิิต บคุลากร และชมุชนทีอ่ยูด้่านเหนอื

ของคลองบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเส้น

งานขอบคุณบุคลากวิทยาเขตศรีราชา (๗ ม.ค. ๕๙) เยี่ยมชมวิทยาเขตศรีราชา (๒๙ - ๓๐ ม.ค. ๕๙)

วิทยาเขตศรีราชา เพ่ือพบปะกบัผู้บริหารและบคุลากรวิทยาเขต

ศรรีาชา และตดิตามความคืบหน้าการบรหิารงานของวิทยาเขต

ศรีราชา ตามนโยบายการบริหารเดินหน้ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตลอดจนเพื่อร่วมส�ารวจเขาน�้าซับ ในการพัฒนาเป็นแหล่ง 

เรียนรู้ที่มีชีวิตด้านระบบนิเวศวิทยา

ปั่นประสานสัมพันธ์เลียบคลองบางเขน (๑๓ ม.ค. ๕๙) เปิดเส้นทางจราจรถนนตัดใหม่เลียบคลองบางเขน (ถนนชั่วคราว) 
(๒๒, ๒๔ มี.ค. ๕๙)

ทางการจราจรถนนตัดใหม่เลียบคลองบางเขน (ถนนชั่วคราว) 

เช่ือมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ในวันอังคารที่ 

๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ ี

เปิดการจราจรถนนดังกล่าว พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ  

และโบกธงเดินรถ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและใช้เส้นทาง 

ถนนเลยีบคลองบางเขน (ถนนชัว่คราว) เชือ่มต่อถนนวภิาวดรีงัสติ 

กับถนนพหลโยธิน อย่างเป็นทางการ
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งานเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ ๑๕ (๓ ก.พ. ๕๙)

 เป ็นประธานในงานเชิดชูเกียรติ 

“เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ ๑๕ 

และร่วมมอบโล่เชดิชเูกยีรตพิร้อมแจกนั

ดอกไม้แสดงความยินดีกับนิสิตเก่าและ

บุคลากร

 เป็นประธานในพธิมีอบรางวลัและเกยีรตบิตัรให้กบัหน่วย

งาน มก. ในโครงการประกวดด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมและ

ภมิูทศัน์ มก. ครัง้ที ่๑ ซ่ึงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์จดัขึน้เป็น

ครัง้แรกตามนโยบาย 6U ของสภามหาวทิยาลัย ทัง้นีเ้พือ่ให้ทกุ

หน่วยงานมส่ีวนร่วมในการพฒันาปรบัปรงุด้านกายภาพ สภาพ

แวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี มีความร่มรื่น สวยงาม “น่าดู น่าอยู่ 

ปลอดภยั” รวมถงึมกีารดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมและภมูทิศัน์

ของหน่วยงานให้มีความสวยงามอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ 

สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS 

และเพื่อให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย

 เป็นประธานเปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง 

ที่ก�าแพงแสน และร่วมปั่นจักรยาน ชมดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ 

จ�านวน ๔๐๗ ต้น ตลอดเส้นทาง ๒.๘ กิโลเมตร บนถนนวัฒนา

เสถียรสวัสดิ์ (ชมพูพันธุ์ทิพย์)

โครงการประกวดด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มก. ครั้งที่ ๑
(๘ ก.พ. ๕๙)

เปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่ก�าแพงแสน (๒๕ ก.พ. ๕๙)
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 เดินทางไปเยี่ยมชมและพบปะบุคลากร ณ โครงการ 

จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ต�าบลโคกคราม อ�าเภอบางปลาม้า  

จงัหวดัสุพรรณบรุ ีเพือ่มอบนโยบายในการด�าเนนิงานโครงการ 

จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และสร้างขวัญก�าลังใจแก่บุคลากร  

รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๑๐ มี.ค. ๕๙)

เสวนา KU-CEO Dinner Talk ครั้งที่ ๑ (๗ มี.ค. ๕๙)

 ให้การต้อนรับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเสวนา KU-CEO Dinner Talk คร้ังที ่๑  

ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ณ ห้องประชมุก�าพล อดลุวทิย์ ชัน้ ๒ อาคารสารนเิทศ 

๕๐ ปี เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ 

และการบริหารจัดการพื้นที่ในเกษตรกลางบางเขน

 รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และ 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึง (ร่าง)  

วสิยัทศัน์ดงักล่าว เป็นผลมาจากการจัดประชมุคณะอนกุรรมการ 

จดัท�าร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทาง 

การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (๙ มี.ค. ๕๙)
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 เปิดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย 

เพื่อนวัตกรรม” (๓๑ มี.ค. ๕๙)

 เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “แนวทาง

การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการขับเคลื่อน

การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย  

เพือ่นวตักรรม” โดยได้รับเกยีรตจิากศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศกัดิ์  

พงศ์พิชญามาตย์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อนวัตกรรม 

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นวิทยากร เพ่ือ

เป็นแนวทางในการจัดท�ากรอบยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน

กับประเทศ และเพื่อน�าไปสู่แผนระดับชาติต่อไป      

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (๔ เม.ย. ๕๙)

 เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์จักรกลการเกษตรแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน เพื่อร่วม

สมัมาทฐิิภริมย์กบัผู้บริหารและบคุลากรศูนย์จกัรกลการเกษตร

แห่งชาติ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศูนย์จักรกล 

การเกษตรแห่งชาติ ในอนาคต

 เป ็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ ์อาคารวิศวกรรม 

อุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมมาทิฐิภิรมย์ศูนย์จักรกลการเกษตรแห่งชาติ (๑๑ มี.ค. ๕๙)



รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

72

มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ ก่อนที่จะมีการสรรหาอธิการบดี

คนที่ ๑๕ เพื่อความรอบคอบ โปร่งใส ๔) อนุมัติข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนกังาน พ.ศ. ๒๕๕๙  

ให้ได้มาซึง่ประธานสภาพนกังาน เพือ่จะท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการ

โดยต�าแหน่งในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย

แถลงข่าว มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (๑๑ เม.ย. ๕๙)
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสรรหานายกสภาฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 แถลงข่าวหลงัจากการประชมุสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

๑) การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผูส้มควรด�ารงต�าแหน่งนายก

สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการ

สรรหาผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ผูท้รงคณุวฒุ ิ๓) การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา 

ผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบทีจ่ะให้มีการสรรหานายกสภามหาวทิยาลยั  

 ให้การต้อนรบันายอดศิกัดิ ์เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจงัหวัด

สกลนคร พร้อมทั้งน�าเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนิสิต และห้อง

ปฏิบัติการของภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์

และวทิยาการจดัการ อาคารวทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิ(อาคาร 

๑๔) และตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานจัดท�าฐานข้อมลู

ต้นไม้ (โครงการต้นไม้ พูดได้) ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการ

จังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับโครงการเวชนคร และแนวทาง

ในการด�าเนินงานเพ่ือชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมกันระหว่าง

วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร กับจงัหวดัสกลนคร 

ณ ห้องปทุมมา อุทยานบ้านเชียงเครือ ต้อนรับนายอดศัิกดิ ์เทพอาสน์ ผูว่้าราชการจงัหวดัสกลนคร (๓๐ เม.ย. ๕๙)
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  เยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุม 

นานาชาตจุิฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

หัวหิน และในช่วงค�่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัด

งานเลี้ยงขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ 

เยีย่มชมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชมุนานาชาตจิฬุาภรณ์
โรงพยาบาลสตัว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหนิ (๒๙ พ.ค. ๕๙)

งานเล้ียงขอบคุณนายกสภามหาวทิยาลยั และกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
(๒๙ พ.ค. ๒๙)    

สภามหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้ท�างานร่วมกับฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยมาจนครบวาระการด�ารงต�าแหน่งตามพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกรู รกัษาการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย เข้าพบนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์

การพิจารณาเสนอรายชื่อผู ้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (กกอ.) เพ่ือเข ้าสู ่การสรรหากรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อที่ กกอ.  

เสนอ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามปฏิทินการสรรหา  

และหารือเกี่ยวกับงบประมาณ ตลอดจนโครงการต่างๆ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๓ มิ.ย. ๕๙)
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บรรยายพิเศษ “นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในอนาคต” (๒๘ ก.พ. ๕๙)

เปิดการประชุมสัมมนา “สถานีวิจัยของ มก. กับก้าวย่างสู่อนาคตที่ยั่งยืน” 
(๒๖ พ.ค.๕๙)

 ๔. กิจกรรมด้านวิชาการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง 

“นโยบายและแนวทางการขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ในอนาคต” ซึ่งเป็นการบรรยายประกอบการเรียนการสอน 

ในรายวชิานโยบายและทรพัยากรทางการศกึษา แก่นสิติระดับ

ปรญิญาเอก สาขาวชิาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสารนิเทศฯ  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๕.  กิจกรรมด้านการวิจัย
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภา

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชมุสมัมนา  

“สถานวิีจัยของ มก. กับก้าวย่างสู่อนาคตทีย่ัง่ยนื” ซ่ึงจดัขึน้เป็น 

ครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนา 

ศกัยภาพสถานวิีจยัและสถานฝึีกนสิิตของ มก. ให้มคีวามชัดเจน 

ต่อเนือ่ง และเพือ่ให้การบรหิารจดัการสถานวีจิยัและสถานฝึีก 

นสิติของ มก. ภายใต้พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ปิดการอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาการเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการเกษตร (SME) โคพันธุ์เนื้อ” (๑๑ มี.ค. ๕๙)

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานปิดการอบรม 

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพ

และพัฒนาการเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการเกษตร (SME) 

 ๖.  กิจกรรมด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โคพันธุ์เนื้อ” จัดโดยส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน 

และก�าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (๑๔ มี.ค. ๕๙)

 และให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความ 

ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนา 

เกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร อาทิ สนับสนุน

การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้และ 

เผยแพร่ผลงานวิจัยทางการเกษตรสู่เกษตรกร เพิ่มศักยภาพ

และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและแลกเปลี่ยนการ

ใช้ประโยชน์ข้อมลูสารสนเทศร่วมกัน ตลอดจนพฒันาบคุลากร

ทางการศึกษาและการท�าวิจัยของนิสิตอีกด้วย

 ๗. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีลงนามความ 

ร่วมมือพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ 

และโอกาสนี ้ดร.อารีย์ ธญักจิจานกุจิ ผู้อ�านวยการส�านกัหอสมดุ 

ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ ดร.กนิษฐา กาญจนจารี  

ลงนามความร่วมมือพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล (๒๕ ม.ค. ๕๙)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกองทุน 

การศึกษาเสริม มูลนิธิสวิตา ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนการเป็น 

Digital University, Green Library และ Operation 

M.A.L.E.E. @ KU Library ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ส�านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
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โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้รับฟังข้อคิดแนวทางการด�าเนินชีวิต 
จากผู้ประสบความส�าเร็จ สร้างจิตส�านึกที่ดี มีความผูกพัน
กับมหาวิทยาลัยและเพื่อนร่วมชั้นเรียน เติมเต็มคุณค่าว่าที่
บัณฑิตก่อนจบการศึกษา และเตรียมความพร้อมส�าหรับ
การท�างานและการด�าเนินชีวิต และเป็นประธานในพิธี  
คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน ซี่งเป็นพิธีส�าคัญของวิทยาลัยพยาบาล 
นพรตัน์วชิระ สถาบนัสมทบมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่จดัขึน้ 
เนื่องในโอกาสส�าเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่  
๑๑๔ KU 72 พร้อมมอบประกาศนียบัตรการศึกษา โล่รางวัล 
เรียนดี กิจกรรมดี และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

กล่าวปัจฉิมกถาแก่นิสิตชั้นปีสุดท้าย KU 72 (๒๒ เม.ย. ๕๙) พิธีคืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน (๑๓ พ.ค. ๕๙)

 ๘. กิจกรรมด้านการพัฒนานิสิต
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวปัจฉิมกถาแก่นิสิตช้ันปี 
สดุท้าย KU ๗๒ และร่วมร้องเพลงพระราชนพินธ์ “เกษตรศาสตร์”  

 เพือ่ให้การด�าเนนิงานของสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สอดคล้องกบัแผนการด�าเนนิงาน 
ของประเทศในเรือ่งของการเปิดประตสูู่สังคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ได้ด�าเนินกิจกรรมในด้านการขยายกรอบความ 
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุม่ประเทศอาเซยีน อาท ิ เดนิทาง 
ไปเยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เดินทางไปเยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรเมืองสังทอง (๒๐ - ๒๑ ม.ค. ๕๙)

 ๙. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน      

ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรเมืองสังทอง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เดนิทางไปประชมุความร่วมมือ 
กับมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก และแขวงสาละวัน สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และให้การต้อนรับนายนิยม  
ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
และคณะ ซึง่ได้น�านายเส่งวนั (Sein Wan) นกัธรุกจิชาวเมยีนมา  
เข้าพบเพ่ือหารือแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่และตั้งสถาบัน 

การศึกษาทางการเกษตรที่เมืองเมาะล�าไย 
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ประชุมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก  (๑-๓ เม.ย. ๕๙)

หารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก (๒๘-๓๐ เม.ย. ๕๙) 
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วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๓ ปี (๒ ก.พ. ๕๙)

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา 

คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในโอกาสครบรอบ ๗๓ ปี  

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมในพิธีรดน�้า 

 ๑๐.  กจิกรรมร่วมงานวนัครบรอบและงานวนัคล้ายวนัสถาปนาหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยั 
คารวะบูรพาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงมุทิตาจิตและขอบพระคุณ 

แด่บูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สร้างสม 

วิชาการความรู้และถ่ายทอดให้กับนิสิต ประชาชน และสังคม  

ตลอดจนสร้างช่ือเสยีง ความเจรญิก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลยั 

และประเทศชาติ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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 ร่วมงานและมอบรางวัล พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่บุคลากรส�านักหอสมุด เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๙ ปี  

ส�านักหอสมุด

 ร่วมให้การต้อนรบันายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๓๕ ปี ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

วันครบรอบ ๓๙ ปี ส�านักหอสมุด (๒๖ พ.ค. ๕๙)

วันครบรอบ ๓๕ ปี คณะมนุษยศาสตร์ (๑๓ มิ.ย. ๕๙)

 เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ คร้ังที่ ๕๔  

“นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก”  

(Agricultural Innovation for Global Value Chain)  

ณ ห้องประชมุ ชัน้ ๒ อาคารจฬุาภรณ์พศิาลศลิป์ คณะมนษุยศาสตร์  

และร่วมพิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดโดย  

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรม 

ราชปูถมัภ์ เนือ่งในวนั “เกษตรศาสตร์” เขยีวขจ ีท�าด ีทัว่แผ่นดนิ  

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๔ “นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก”  
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กิจกรรมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับฟังความคิดเห็น ร่างวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
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การชี้แจงขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
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การชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งคัดเลือกจากคณาจารย์ประจ�า และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (๒๖ พ.ค. ๕๙)

การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครรับเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ�า และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนันสนุน (๑๕ มิ.ย. ๕๙)

สรปุผลการประมวลคะแนนเลอืกตัง้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน และรบัมอบผลการประมวลคะแนนเลอืกตัง้จากส�านกังานวทิยาเขตก�าแพงแสน (๒๓ ม.ิย. ๕๙)

การลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ�า และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (๒๓ มิ.ย. ๕๙)



ศทเนสอข
รตสาศรตษกเยัลายทิวาหมาภส

พ.ศ. ๒๕๕๘
“ภาคผนวก”





ภาคผนวก กพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อสนเทศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
“วิทยาเขต”  หมายความว่า  เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ 

ในเขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
“คณะกรรมการวิชาการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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“สภาพนักงาน”  หมายความว่า  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ  และลูกจ้าง

ของส่วนราชการซ่ึงปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามพระราชบัญญัตินี้  และเป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ  ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  มีวัตถุประสงค์ 
ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อนําพาชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนและเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน 

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการโดยยึดหลัก  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(๔) ความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ  
(๖) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) สํานักงานวิทยาเขต 
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(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
(๖) สถาบัน 
(๗) สํานัก 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน   

หรือสํานัก  เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา  ๗  เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยอีกได้ 
มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง  การรวม  หรือการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ทําเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงานให้กําหนดฐานะ
และภาระหน้าที่ของส่วนงานนั้นด้วย 

การจัดตั้ง  การรวม  การแบ่ง  หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๙   
ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  และในกรณีการจัดตั้งและการรวมหน่วยงานภายในของส่วนงานให้กําหนด
ภาระหน้าท่ีของหน่วยงานภายในนั้นด้วย 

มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้  และมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาและ 
ดําเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การ
ระหว่างประเทศก็ได้  โดยในการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์
ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 
ในมาตรา  ๗  อํานาจหน้าท่ีเช่นว่านี้  ให้รวมถึง 
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(๑) ซื้อ  ขาย  จ้าง  รับจ้าง  สร้าง  จัดหา  โอน  รับโอน  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  แลกเปลี่ยน  
และจําหน่าย  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์   
มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

 การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  ให้กระทําได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๗  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) รับค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อํานาจหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการนั้น 

(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  หรือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ 
หรือระหว่างประเทศ 

(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน  ถือหุ้น  เข้าเป็นหุ้นส่วน  
และลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

 การกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การถือหุ้น  การเข้าเป็นหุ้นส่วน  การลงทุน  หรือการร่วมลงทุน
ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๕) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   
(๖) จัดให้มีกองทุนเพื่อนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  รวมทั้งจัดให้มีทุนเพื่อการศึกษาและ 

ทุนเพื่อการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ 
(๗) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์

ในมาตรา  ๗  รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดําเนินกิจการที่เก่ียวกับ 
หรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย  หรือนําผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่  หรือหาประโยชน์  เพื่อเป็นรายได้
ของมหาวิทยาลัย 

(๘) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์และประโยชน์
อย่างอื่นให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

(๙) ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  จัดการ  ใช้  และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบี้ยปรับ  และค่าบริการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุน  และจากทรัพย์สิน 

ของมหาวิทยาลัย 
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(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับมาจากการใช้ที่ราชพัสดุ  หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช้  หรือจัดหาประโยชน์ 

(๖) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจํานวนที่เพียงพอ

สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย  
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย 
เงินคงคลัง  กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหน่ึงมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
และค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้  รัฐบาลพึงจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่าตอบแทน  หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 
แก่ข้าราชการ  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัย 
ในสัดส่วนเดียวกัน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการให้  หรือซื้อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  หรือได้มาโดยวิธีอื่น  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา  การวิจัย   
การบริการทางวิชาการ  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง  
รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองข้ึนเป็น 
ข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมิได้ 

มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ต้องจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗ 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้   
แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท  
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบห้าคน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิการบดี  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการวิชาการ  ประธานสภาพนักงาน  และนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์  

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน  ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน  ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  ผู้อํานวยการ  

หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  หรือสํานัก 
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสามคน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําที่ทําการสอนมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าห้าปี  และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการ  หรือหัวหน้าส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  หรือสํานัก 

(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน  ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการ 
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  หรือสํานัก 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)   
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  และในกรณีที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ให้สภามหาวิทยาลัย 
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๒)  
(๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  
หรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  พน้จากตําแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด  

และยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  หรือได้มีการดําเนินการให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้นั้น 
อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งตามวาระ   
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือได้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว 

มาตรา ๒๒ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
(๒) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์

ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ
และข้อบังคับสําหรับส่วนงานนั้นเป็นเร่ือง ๆ   ไปก็ได้ 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) อนุมัติการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตร  ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันอื่น  รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

(๔) อนุมัติการจัดตั้ง  การรวม  และยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการแบ่งหรือการปรับปรุง
หน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว 

(๕) อนุมัติการรับเข้าสมทบ  การจัดการศึกษาร่วม  หรือการยกเลิกการสมทบ  การยกเลิก 
การจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 

(๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมทั้งการปรับปรุง  การยุบรวม  หรือการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา 

(๗) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และพิจารณาถอดถอน 
นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการ  หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  หรือสํานัก  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

(๙) ออกระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(๑๐) กําหนดนโยบายและวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้  จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอ่ืน 
(๑๑) ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  เก่ียวกับการบริหารการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สิน 

ของมหาวิทยาลัย 
(๑๒) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๑๓) อนุมัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน  และการลงทุนหรือการร่วมลงทุนตามมาตรา  ๑๔  (๔)  

วรรคสอง 
(๑๔) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิก 

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา  ๑๔  (๗) 
(๑๕) รับรองรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัย  และเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
(๑๖) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการ  หรือหัวหน้า

ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  หรือสํานัก 
(๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   
หรือบุคคลดังกล่าวทําการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
มาตรา ๒๓ การประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนหน่ึง  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่ให้คําแนะนําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่ง 
ของประธานกรรมการและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย   ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  อธิการบดีเป็นประธาน  
รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการ  หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  
สถาบัน  หรือสํานัก  และประธานสภาพนักงาน  เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการเสนอแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย  พิจารณากลั่นกรองระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัย  พิจารณาเกี่ยวกับ 
การจัดตั้ง  การรวม  หรือการยุบเลิกส่วนงาน  และการจัดตั้ง  การรวม  การแบ่ง  หรือการยุบเลิกหน่วยงานภายใน
ของส่วนงาน  ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ให้คําปรึกษา
และข้อแนะนําแก่อธิการบดี  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๗ การประชุมและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๘ ให้มีคณะกรรมการวิชาการ  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการและกรรมการ 
ซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ   
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการวิชาการมีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี 
(๒) กําหนดและกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(๓) จัดทําจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ทํางานวิจัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและดูแล 

ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว 
(๔) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ  และจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา

ทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปี 
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(๕) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมทั้ง
การปรับปรุง  การยุบรวม  และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา 

(๖) เสนอการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นตามมาตรา  ๑๑  และการจัดการศึกษาและดําเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
หรือสถาบันวิจัยอื่นตามมาตรา  ๑๒  ตอ่สภามหาวิทยาลัย 

(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพื่อกระทําการใด ๆ   
อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ 

(๙) ให้คําปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๓๐ ให้มีสภาพนักงาน  ประกอบด้วย  ประธานสภาพนักงาน  และกรรมการสภาพนักงาน  

ซึ่งมาจากพนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ

ประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงาน  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาพนักงาน  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๑ สภาพนักงานมีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวง

ของมหาวิทยาลัย 
(๒) ช่วยเหลือ  สนับสนุน  และเผยแพร่กิจกรรมและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(๓) สร้างและส่งเสริมความสามัคคีของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๔) ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  และผดุงเกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๓๒ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  

และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  ตามจํานวนท่ี
สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๓ อธิการบดีนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๕ 

หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาอธิการบดี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติ 

ตามมาตรา  ๓๖ 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๖ 
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มาตรา ๓๔ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหน่งให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๕ 
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
มาตรา ๓๕ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๒) สําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่น
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  หรือเคยดํารงตําแหน่งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอื่น  และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๖ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องสําเร็จการศึกษาปริญญาหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และให้มีอํานาจหน้าที่  ดงันี้ 
(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  

ประกาศ  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
(๒) บริหารงานบุคคล  บริหารการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป

ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  และประกาศของมหาวิทยาลัย 
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(๓) กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณบดี  ผู้อํานวยการ  และหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  หรือสํานัก 

(๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี  รองคณบดี  รองผู้อํานวยการ  รองหัวหน้าส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  หรือสํานัก  และอาจารย์พิเศษ 

(๕) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้งติดตาม  
ประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๖) จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ   เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย 
(๗) เสนอรายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๘) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย   
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  และประกาศของมหาวิทยาลัย  

หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองอธิการบดีเป็น 

ผู้รักษาการแทน  ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน  ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  
ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย  ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  หรือ 
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๕  เป็นผู้รักษาการแทน 

มาตรา ๓๙ ในวิทยาเขตหน่ึง  ให้มีสํานักงานวิทยาเขต   โดยมีรองอธิการบดีคนหน่ึง 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน 
ของวิทยาเขต  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  และประกาศของมหาวิทยาลัย  
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

มาตรา ๔๐ ในวิทยาเขต  ให้มีคณะกรรมการประจําวิทยาเขตคณะหนึ่ง   
องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจาก

ตําแหน่งของกรรมการประจําวิทยาเขต  ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ประจําวิทยาเขต  และการจัดระบบบริหารงานภายในวิทยาเขต  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๑ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีหน้าที่  ดังนี้  
(๑) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่อธิการบดีในกิจการต่าง ๆ  ของวิทยาเขต 
(๒) เสนอความเห็นในเร่ืองที่เกี่ยวกับวิชาการของวิทยาเขตต่อคณะกรรมการวิชาการ 
(๓) เสนอแผนพัฒนาและแผนงานของวิทยาเขตต่ออธิการบดี 
(๔) เสนอแนะการรวม  การจัดตั้ง  และการยุบเลิกหน่วยงานภายในวิทยาเขตต่ออธิการบดี 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 
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มาตรา ๔๒ ในคณะหรือวิทยาลัย  ให้มีคณบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะหรือวิทยาลัย  และจะให้มีรองคณบดีตามจํานวนที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ 

คณบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันมิได้  เมื่อคณบดีพ้นจากตําแหน่งให้รองคณบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธกีารแต่งต้ัง  และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๓ ในสถาบัน  สาํนัก  หรือส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  
สถาบัน  หรือสํานัก  ให้มีผู้อํานวยการคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
การบริหารงานของสถาบัน  สํานัก  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  
หรือสํานัก  แล้วแต่กรณี  และจะให้มีรองผู้อํานวยการตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่ผู้อํานวยการมอบหมายก็ได้ 

ผู้อํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
เกินสองวาระติดต่อกันมิได้  เมื่อผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งให้รองผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งด้วย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง  และถอดถอนผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๔ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการ  หัวหน้าส่วนงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  หรือสํานัก  จะดํารงตําแหน่งดังกล่าว 
เกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาการแทนตําแหน่งดังกล่าวได้อีกเพียงหนึ่งตําแหน่ง 
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๕ การจัดระบบบริหารงานในคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  สํานัก  หรือส่วนงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วทิยาลัย  สถาบัน  หรือสํานัก  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  สํานัก  หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  หรือสํานัก  อธิการบดีจะมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  
ผู้อํานวยการ  หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  หรือสํานัก  
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะในส่วนงานนั้นก็ได้ 

ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคสอง  มีอํานาจหน้าที่ตามที่อธิการบดีกําหนด 
มาตรา ๔๖ นอกจากท่ีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  การรักษาการแทน  การมอบอํานาจ

ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน  ตลอดจนการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติหน้าที่แทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ   ในมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือกําหนด 
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือให้มีอํานาจหน้าที่ใด ให้ผู้รักษาการแทนทําหน้าที่กรรมการ  
อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้นในระหว่างรักษาการแทน 

หมวด  ๓  
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 
 

มาตรา ๔๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๘ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๙ ให้คณะกรรมการวิชาการจัดให้มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา  การเรียน 
การสอน  และการวัดผลตามหลักสูตรนั้น  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  
เพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๒๙  (๕) 

มาตรา ๕๐ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาท่ีกําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๑ ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ต้องให้โอกาสผู้ไม่ผ่านการประเมินในการอุทธรณ์  
รวมทั้งต้องจัดให้มีกระบวนการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม  
ทั้งด้านการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์  และกระบวนการพัฒนา  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
หมวด  ๔ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 
 

 

มาตรา ๕๒ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง  แยกตามส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้  และค่าใช้จ่าย
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หน้า   ๑๕ 
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ตามความเป็นจริงพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ  และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายใน 
เป็นประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทั่วไป 
มาตรา ๕๓ ให้มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน  และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเร่ิมและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๔ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และให้ 
ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

มาตรา ๕๕ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็น 

มาตรา ๕๖ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 

ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจําปีของปีที่สิ้นไปนั้น  แสดงบัญชีงบดุล  บัญชีทําการ   
และบัญชีรายรับและรายจ่ายท่ีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว  พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา
และแผนงานที่จะจัดทําในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๕๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมวด  ๕ 
การกํากับและดูแล 

 
 

มาตรา ๕๘ รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา  ๗  และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 
เป็นประการใดแล้วให้ผู้เก่ียวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๙ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๖ 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 

มาตรา ๖๐ คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ  ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วยก็ได้  โดยทําเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ให้เป็นไป 

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๖๑ ศาสตราจารย์พิเศษน้ัน  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็น

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๖๒ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชํานาญเป็นพิเศษและ 

พ้นจากตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
วิชาการ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอาจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

และอาจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๖๔ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  

ศาสตราจารย์พิเศษ  หรือได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มี 
สิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 
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การใช้คํานําหน้านามตามความในวรรคหน่ึงให้ใช้อักษรย่อ  ดังนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ  ศ. 
(๒) ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ  ศ.  (พิเศษ) 
(๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ  ศ.  (เกียรติคุณ) 
(๔) รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ  รศ. 
(๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ  รศ.  (พิเศษ) 
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ  ผศ. 
(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ  ผศ.  (พิเศษ) 
การใช้คํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
หมวด  ๗ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
 

 

มาตรา ๖๕ ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ  ด. 
ปริญญาโท  เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ  ม. 
ปริญญาตรี  เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ  บ. 
มาตรา ๖๖ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี

การสอนในมหาวิทยาลัย  และร่วมให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงอื่น 
ในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ 

การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใด  และจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี  
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได้ 

มาตรา ๖๘ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ   
และอนุปริญญาก็ได้  ดังนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงภายหลัง
ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๓) อนุปริญญา  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือวิจัยเฉพาะวิชา  
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๖๙ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า
ทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจํา  ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  
ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะดํารงตําแหน่งนั้นไม่ได้   

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๐ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  
และประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร  หรือครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอย่างใด  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๑ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยก็ได้  โดยทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า  หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๒ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเครื่องแต่งกายของนิสิต
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยก็ได้  โดยทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๗๓ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่ง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  
หรือเครื่องแต่งกายของนิสิตและพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้  หรือแสดงด้วยประการใด ๆ  
ว่าตนมีปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร   
หรือมีตําแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยท่ีตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้  
หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหน่งเช่นนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด ๆ 
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(๒) ใช้ตรา  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม  
หรือซึ่งทําเลียนแบบ 

(๓) ใช้  หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ  โดยฝ่าฝืนมาตรา  ๗๑  วรรคสอง 

ถ้าผู้กระทําความผิดตาม  (๑)  เป็นผู้กระทําความผิดตาม  (๒)  ด้วย  ให้ลงโทษตาม  (๒)  แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เป็นความผิดอันยอมความได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๕ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  งบประมาณ  และรายได้
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาเป็นของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๖ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป  จนกว่าจะได้มีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทาํหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจหรือสภามหาวิทยาลัย
มีมติเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๗๗ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก  
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และหัวหน้าภาควิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
คงดํารงตําแหน่งต่อไป  จนกว่าจะครบวาระ  แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัย 
ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและเม่ือครบกําหนดแล้วไม่แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้พ้นจากตําแหน่ง 

ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งคงดํารงตําแหน่งต่อไป  จนกว่า
ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหน่ึงจะพ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา ๗๘ การนับวาระการดํารงตําแหน่งของอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน  
ผู้อํานวยการสํานัก  และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน  หรือสํานัก  
ให้นับรวมวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ด้วย 
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๙ ให้ส่ วนราชการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และหน่วยงานท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น 
ในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน  
จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๐ 

มาตรา ๘๐ ให้โอนบรรดาข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานราชการ  และพนักงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาเป็นข้าราชการ  
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานราชการ  และพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  และพนักงานราชการ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ  และให้ข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  และพนักงาน
ราชการดังกล่าวรับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่น ๆ  ผ่านมหาวิทยาลัย  โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน  งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  และให้นํากฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่การนํากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ  ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ  และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับตามวรรคสองไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้  
หรือมีกรณีที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด ๆ  ให้การดําเนินการในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้  
หรือในส่วนที่ไม่อาจนํากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับดังกล่าวมาใช้ได้  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๑ ข้าราชการหรือลูกจ้างตามมาตรา  ๘๐  ผู้ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี  ในทันที 

(๒) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๑)  แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
เม่ือมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้ว  เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๒)  แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
เม่ือมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้ว  เห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ให้รับเข้า
ทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหน่ึงปี  เม่ือพ้นกําหนดแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะบรรจุเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ก็ให้บรรจุได้ 
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(๔) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๓)  ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้นเข้าทํางาน 
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  และมีอัตราที่จะรับเข้าทํางานได้  ให้ดําเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และเม่ือได้ยื่นแสดงเจตนาแล้ว
จะถอนมิได้ 

ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๘๐  ที่มิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ยังคงสถานะความเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 

มาตรา ๘๒ ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๗๗  และมาตรา  ๘๑  ให้ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  สวัสดิการ  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น 
ไม่น้อยกว่าเงินเดือน  ค่าจ้าง  สวัสดิการ  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๓ ข้าราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๗  
และมาตรา  ๘๑  ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๘๑  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่ง  และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซ่ึงเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการอยู่แล้ว  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้
แม้จะออกจากราชการแล้ว  ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบํานาญ  และมีสิทธิได้รับสวัสดิการจาก
ทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบํานาญแล้ว  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 

มาตรา ๘๔ ในระหว่างท่ียังไม่มีคณะกรรมการวิชาการตามมาตรา  ๒๘  ให้สภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๗๖  หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายทําหน้าที่คณะกรรมการวิชาการจนกว่า
จะได้มีคณะกรรมการวิชาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๓  และข้อบังคับ
เก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการวิชาการตามมาตรา  ๒๘  ให้นําข้อบังคับว่าด้วยการประชุมของสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๘๕ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๖ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาข้าราชการและกรรมการในสภาข้าราชการ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งต่อไป  จนกว่าจะมีผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาพนักงาน
และกรรมการสภาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๗ ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๘๐   
เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าว 
มีส่วนร่วมในกิจการสภาพนักงานโดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๕  ให้คณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย  คณะกรรมการประจําสถาบัน  สํานัก  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
และคณะกรรมการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
หรือตามมติสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทําหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้มีการดําเนินการตามมาตรา  ๔๕  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๙ ให้ตําแหน่งศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เป็นตําแหน่ง
ศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว  
คงดํารงตําแหน่งนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่อไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 

มาตรา ๙๐ สิทธิในการเข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
หรือตําแหน่งอื่นใดของข้าราชการหรือพนักงานที่โอนมาตามมาตรา  ๘๐  หรือเปล่ียนสถานภาพตามมาตรา  ๗๗  
และมาตรา  ๘๑  และสิทธิในการเลื่อนตําแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการมิให้เสียไปเพราะเหตุที่โอนมา
หรือเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
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มาตรา ๙๑ ในกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยว่างลง
ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั้นและให้โอนอัตราตําแหน่ง
และเงินงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  
และเงินอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย  และให้ถือว่าการโอนเงินงบประมาณ
ดังกล่าวเป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๙๒ ให้ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้นําพระราชกฤษฎีกา  
กฎทบวง  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ  ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ได้เปลี่ยนแปลงไป  ประกอบกับการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็น
ส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐจะทําให้การบริหารจัดการเป็นอิสระและมีความคล่องตัว  สามารถจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้อง
คํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ  สมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ภาคผนวก ขประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อสนเทศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘



ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มการสรรหาและการคัดเลือกองค์ประกอบกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



240
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รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มบริหารงานบุคคล
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KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



291

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



292

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



293

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



294

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



295

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



296

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



297

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



298

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



299

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



300

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



301

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



302

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



303

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



304

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



305

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



306

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



307

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



308

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



309

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



310

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



311

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



312

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



313

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



314

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



315

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



316

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



317

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



318

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



319

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



320

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



321

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



322

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



323

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



324

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



325

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



326

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



327

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



328

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



329

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มการศึกษาและนิสิต



331

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



332

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



333

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



334

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



335

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



336

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



337

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



338

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



339

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



340

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



341

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



342

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



343

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



344

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



345

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



346

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



347

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



348

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



349

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



350

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



351

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



352

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



353

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



354

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)



355

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ฉบับปฐมฤกษ  วันฉบับปฐมฤกษ  วันจันทรจันทรท่ี ท่ี ๒๘ ๒๘ กันยายน พ.ศ.กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๘๒๕๕๘  

จัดทําโดย สาํนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    โทรศัพท ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓    e-mail: kucouncil@ku.ac.th 
                                       

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนองคกรสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามมาตรา ๒๒ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๕๘ บัญญัติอํานาจหนาท่ีในการควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
รวมถึงการวางนโยบายของมหาวิทยาลัย วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย อนุมัติการใหปริญญา พิจารณาการจัดตั้ง 
การรวม และการยุบเลิกหนวยงานตางๆ รวมท้ังการแบงสวนราชการของหนวยงาน ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา พิจารณา
เสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและพิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ  ตลอดจน
แตงตั้งและถอดถอนผูบริหารระดับสูง  นอกจากน้ี ยังมีอํานาจและหนาท่ีในการอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย วางระเบียบและออกขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย รวมถึงพิจารณาและใหความ
เห็นชอบในเรื่องท่ีเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดีเสนอ และในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดผูหน่ึง
โดยเฉพาะ  ดังน้ัน การสื่อสารขอมูลเชิงนโยบายสูประชาคมอยางท่ัวถึงทุกระดับ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในการเปลี่ยน
สถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีหลายสิ่งหลายอยางท่ีตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา โดยการมีสวนรวมของ
ทุกฝาย บนหลักธรรมาภิบาล ท้ังน้ี โดยมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ แตงตั้ง ตามนโยบาย KU++ Super Plus เปนกลไกในการเช่ือมโยงฝายนโยบายกับฝายบริหาร 

“เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูทศวรรษท่ี ๘” จึงจัดทําข้ึนเพ่ือเสนอขอมูลขาวสารและสาระสําคัญของการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ใหแกประชาคม  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ พรอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน 
เพ่ือจะไดรวมกันพัฒนาให มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเจริญกาวหนา สรางศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ สืบไป 

 
วันท่ีประชุม  

(ครั้งที่ประชุมของสภา มก. 
ชุดปจจุบัน) 

สรุปสาระสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(๑) 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

วันจันทรท่ี ๑๑ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• รับทราบรายงานการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันศุกรท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี ซึ่งไดมีการเวียนรับรองรายงานการประชุมดังกลาวไป
แลวเมื่อวันท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

• มติใหเชิญผูบริหารหนวยงานของมหาวิทยาลยัเขารวมประชุมกับสภามหาวิทยาลัยฯ 
• เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ 
(๒) 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
วันจันทรท่ี ๒๕ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• เชิญผูบรหิารหนวยงานของมหาวิทยาลัยเขารวมประชุมกับสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งแรก 
• ผูนํานิสติเขาพบนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
• สรุปการเดินทางศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวัน

อังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
• จัดทําเว็ปไซตสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (http://www.kucouncil.ku.ac.th) 
• อนุมัติจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และอนุมัติรางขอบังคับ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วาดวยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• มติมอบนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนตัวแทนสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขาพบ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือหารือเก่ียวกับ
การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
(๓) 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 
วันจันทรท่ี ๒๙ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• รายงานการขอเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• รายงานการอภิปราย “การเตรียมเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

• กิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบสื่อมวลชน” ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันพุธท่ี ๑๐ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หองประชุม ๙ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบประชาคม มก.” ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๖ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

• แตงตั้งรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
(๔) 

พิเศษ (ลับ) 
วันอังคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม 

พ.ศ.๒๕๕๘  

เรื่องการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• มติใหดําเนินการสรรหาผูสมควรดาํรงตําแหนงอธิการบดมีหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใหม  
• มติเพิกถอนมตสิภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีเก่ียวกับการสรรหาผูสมควรดาํรงตําแหนง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ.

เดินหนามหาวิทยาลัเดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี ยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี ๘๘  
hhttttpp::////wwwwww..kkuuccoouunncciill..kkuu..aacc..tthh  



359

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

KU CoUnCil RepoRt 2015 (January-July 2016)

 ๒
วันท่ีประชุม  

(ครั้งที่ประชุมของสภา มก. 
ชุดปจจุบัน) 

สรุปสาระสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒๕๕๗ รวมท้ังเพิกถอนมตสิภามหาวิทยาลัยฯ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในภายหลัง จนถึงมติในการประชุม
สภามหาวิทยาลยัฯ วาระพิเศษ เมือ่ศุกรวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ดวย 

• มติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบด ี
• มติให รองศาสตราจารยบญัชา ขวัญยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบรหิาร เปนผูรักษา

ราชการแทนอธิการบดี สืบตอจาก นายอนามัย ดําเนตร ตั้งแตวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เปน
ตนไป จนกวาจะมีคําสั่งเปลีย่นแปลง 

(๕) 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 

วันจันทรท่ี ๒๗ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• รับทราบเรื่องพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันศุกรท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมผีลบังคับตั้งแตวันเสารท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

• รับทราบเรื่องนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เชิญรักษาการแทนอธิการบด ีรักษาการแทนรองอธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ผูอํานวยการกอง รวมประชุม เพ่ือรับทราบแนวปฏิบัตเิก่ียวกับ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในกํากับของรัฐตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทรท่ี ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

• สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจดัพิมพพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
จํานวน ๑๐,๐๐๐ เลม เพ่ือมอบแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

• รับทราบคําสั่งศาลปกครองกลาง หามสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการอยางใดๆ อันมีผล
เปนการเปลี่ยนแปลงมตสิภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เก่ียวกับ
การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี เปนการช่ัวคราว 

• แตงตั้งคณะทํางานศึกษาขอมลูเพ่ือเสนอแนวทางการดําเนินการตามมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเรื่องท่ี
เก่ียวของกับคําสั่งศาลปกครองกลาง ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• มติแตงตั้ง รองศาสตราจารยบญัชา ขวัญยืน คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน กรรมการ
สภามหาวิทยาลยั ประเภทผูบริหาร เปนผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตั้งแตวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป จนกวาจะไดมีคําสัง่เปนอยางอ่ืนตอไป 

• มติอนุมัติใหปริญญากิตตมิศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ คน 
• เปนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยใช

พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนครั้งแรก 
(๖) 

พิเศษ (ลับ) ครั้งท่ี ๒  
วันจันทรท่ี ๑๐ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• รับทราบเรื่องท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงคําสั่งศาลปกครองกลาง (คดีหมายเลข
ดําท่ี บ. ๒๗๗/๒๕๕๘) เก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวกอนการพิจารณา ใหสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
พิจารณาดําเนินการตามคําสั่งศาล 

• รับทราบเรื่องท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงคําสั่งศาลปกครองกลาง (คดีหมายเลข
ดําท่ี บ. ๒๗๗/๒๕๕๘) เก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวกอนการพิจารณา ใหสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
พิจารณาความประสงคในการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งศาล 

• มติไมเพิกถอนมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๔ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

• มติใหสภามหาวิทยาลัยฯ อุทธรณคําสั่งศาลปกครองกลาง เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘  
• มอบอํานาจใหอธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินคดีปกครองแทนสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  ซึ่งถูกฟองคดีปกครอง หรือเปนผูมสีวนไดเสยีในคด ีไดทุกศาล ทุกคดี จนกวาคดีจะถึง
ท่ีสุด  รวมท้ังใหมีอํานาจ มอบอํานาจชวงใหพนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองแทน และมอบอํานาจ
ชวงตอไปดวย 

• แตงตั้งผูดํารงตําแหนงเปนรักษาการแทนรองอธิการบด ีจํานวน ๑๕ ราย 
(๗) 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 
วันจันทรท่ี ๓๑ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐชุดใหม 

• แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ก.พ.ม.) 
• แตงตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• แตงตั้งผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเภทผูบริหาร 
• โครงการ “คืนจักรยานสูเกษตรกลาง บางเขน” 
• โครงการ “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบประชาคมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ๔ วิทยาเขต” 
• อนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ทําหนาท่ีแทน

คณะกรรมการวิชาการ ในเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ เคยมอบอํานาจใหท่ีประชุมคณบดีทําการแทน 
• รับทราบการอุทธรณคําสั่งศาลปกครองกลาง ซึ่งดําเนินการเมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
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ฉบับฉบับท่ี ท่ี ๒๒    วันวันจันทรจันทรท่ี ท่ี ๑๙๑๙  ตุลาคมตุลาคม  พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๕๘๒๕๕๘  

จัดทําโดย สาํนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    โทรศัพท ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓    e-mail: kucouncil@ku.ac.th 
                                       
สรุปรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันจันทรที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
วันท่ีประชุม  

(ครั้งที่ประชุมของสภา มก. 
ชุดปจจุบัน) 

สรุปสาระสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(๘) 
คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ 

วันจันทรท่ี ๒๘ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางกรอบนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวทางการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางกรอบแนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภา-
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. .... 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยสํานักงานสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
พ.ศ. .. 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดจาํนวน คุณสมบัติ และลักษณะ
ตองหามของรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี พ.ศ. .... 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการรักษาการแทน การมอบอํานาจใหปฏิบัติ
หนาท่ีแทน และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบัติหนาท่ีแทน พ.ศ. ... 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพขาราชการ
เปนพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ... 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดอัตราการเบิกจายเงินประจาํ
ตําแหนงรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผูชวยอธิการบดี 
พ.ศ. ... 

• อนุมัติรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง วันเริ่มและวันสิน้ปบัญชีของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

• แตงตั้งคณบดคีณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 
• แตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ รวม ๖ ราย : ศาสตราจารย ๑ ราย รองศาสตราจารย ๒ ราย 

และผูชวยศาสตราจารย ๓ ราย  
 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูบริหารและประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 
วันท่ี 

 
สรุปสาระสําคัญของการพบประชาคม 

ครั้งท่ี ๑ 
วันพุธท่ี ๑๐ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบสื่อมวลชน” ณ หองประชุม ๙ ช้ัน ๒ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแถลงถึง แนวทางการนําพามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรสูการ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยสภามหาวิทยาลัยชุดใหม ซึ่งตองบริหารจัดการบนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และการปรบัเปลี่ยนรูปแบบดานการศึกษา โดยในป พ.ศ.๒๕๕๘ ในฐานะนายก
สภามหาวิทยาลยั จะดําเนินการบนหลักการของ KU Super Plus ++ คือ การรวมมือกันระหวางสภา-
มหาวิทยาลยักับฝายบริหาร เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลยัสูอนาคต โดยใชหลักธรรมาภิบาล  

ครั้งท่ี ๒ 
วันอังคารท่ี ๑๖ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบประชาคม มก.” ครั้งท่ี ๑ ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแถลงในกิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบ
ประชาคมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑” ถึงแนวทางการนําพามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรสูการ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สภามหาวิทยาลยัตองดําเนินการในเชิงรุก และปรับกระบวนทัศน 
ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และสรางใหเกิดความพรอมของการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัย 
ในกํากับของรัฐ อยางราบรื่น  

ครั้งท่ี ๓ 
วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบผูบรหิาร” ณ หองประชุม ๙ ช้ัน ๒ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชุดรักษาการ (๑๔/๒)  
ท่ีเริ่มปฏิบตัิงานตั้งแตวันท่ี ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือมอบนโยบายในการบริหาร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐภายใต KU Super Plus ++ 

เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี ๘๘  
hhttttpp::////wwwwww..kkuuccoouunncciill..kkuu..aacc..tthh  
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 ๒
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระสําคัญของการพบประชาคม 

ครั้งท่ี ๔  
วันจันทรท่ี ๗ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบ ก.บ.ม.” ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย  อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ระหวาง 
สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ ก.บ.ม. 
นําเสนอนโยบายเดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูทศวรรษท่ี ๘ สรางความเขาใจแบบมสีวนรวมและ
รับฟงขอเสนอแนะจากคณะผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชวยกันคิดชวยกันนําพา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรสูการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาในบริบท พ.ร.บ. มก. พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ครั้งท่ี ๕  
วันพุธท่ี ๙ กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบประชาคม บางเขน” ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล  
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และ
คณะผูบริหารระดับสูง รวมสมัมาทิฐิภิรมย พบมติรเพ่ือนรวมงาน ในกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พบ ประชาคมบางเขน “เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูทศวรรษท่ี ๘” เพ่ือสื่อสาร
สรางความเขาใจในนโยบายการบริหารงานภายใต พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นับเปนการจดังานปฐมฤกษ ของการสัมมาทิฐิภริมย พบมติรเพ่ือนรวมงาน  

ครั้งท่ี ๖ 
วันอังคารท่ี ๒๒ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบประชาคม ศรรีาชา” ณ หองเธียเตอร อาคาร ๑๔ 
หอสมุดอนุสรณ ๑๐ ป วิทยาเขตศรีราชา 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะ
ผูบริหารระดับสูง รวมสมัมาทิฐิภริมยพบมิตรเพ่ือนรวมงาน วิทยาเขตศรีราชา ในกิจกรรมเดินหนา มก. 
สูทศวรรษท่ี ๘ โดยมี รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต 
ศรีราชา พรอมดวยคณะผูบริหาร และบุคลากรวิทยาเขตศรรีาชาใหการตอนรับ กิจกรรมประกอบดวย 
การรับฟงบรรยายสรุปการดําเนินงานวิทยาเขตศรรีาชา โดยรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรี
ราชา จากน้ัน รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บรรยายเรื่อง  
การบริหารงานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรในฐานะมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ และ นายกสภา-
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บรรยายเรื่อง เดินหนา มก.สูทศวรรษท่ี ๘ นับเปนกิจกรรมสัมมาทิฐิภิรมย 
พบมิตรเพ่ือนรวมงาน ครั้งท่ี ๒ 

ครั้งท่ี ๗ 
วันอังคารท่ี ๒๙ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบประชาคม กําแพงแสน” ณ หองคอนเวนช่ัน อาคารศูนย
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะ
ผูบริหารระดับสูง รวมสมัมาทิฐิภริมย พบมิตรเพ่ือนรวมงาน วิทยาเขตกําแพงแสน ในกิจกรรมเดินหนา 
มก.สูทศวรรษท่ี ๘ โดยมี รศ.ดร. บรรจบ ภริมยคํา รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
พรอมดวยคณะผูบริหาร และบุคลากรวิทยาเขตกําแพงแสนใหการตอนรับ กิจกรรมประกอบดวย  
การกลาวตอนรับและบรรยายสรปุพัฒนาการและความกาวหนาของวิทยาเขตกําแพงแสน โดยรักษาการ
แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน การบรรยายทิศทางการพัฒนา มก. เพ่ือกาวเดินไปสูทศวรรษ 
ท่ี ๘ ภายใตการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล โดย รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บรรยายเรื่อง เดินหนา มก. 
สูทศวรรษท่ี ๘ นับเปนกิจกรรมสมัมาทิฐิภิรมย พบมิตรเพ่ือนรวมงาน ครั้งท่ี ๓  

ครั้งท่ี ๘  
วันศุกรท่ี ๒ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบประชาคม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ณ หองระพี สาคริก ช้ัน ๒ อาคาร ๘ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และ
คณะผูบริหารระดับสูง รวมสมัมาทิฐิภิรมย พบมติรเพ่ือนรวมงาน ในกิจกรรม สภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พบ ประชาคมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร “เดินหนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรสูทศวรรษท่ี ๘” กิจกรรมประกอบดวย การกลาวตอนรับและบรรยายสรุปพัฒนาการและ
ความกาวหนาของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย รศ.ดร.วิไลศักดิ์ ก่ิงคํา รักษาการแทน
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การบรรยายทิศทางการพัฒนา มก. เพ่ือกาว
เดินไปสูทศวรรษท่ี ๘ ภายใตการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล โดย รศ.ดร.บัญชา 
ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จากน้ัน รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บรรยายพิเศษ เรื่อง “เดินหนามก. สูทศวรรษท่ี ๘” นับเปนกิจกรรม
สัมมาทิฐิภิรมย พบมิตรเพ่ือนรวมงาน ครั้งท่ี ๔ และยังไดเปนประธานรับมอบจักรยานและเปดโครงการ 
“คืนจักรยานสูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” 
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ฉบับฉบับท่ี ท่ี ๓๓    วันวันจันทรจันทรท่ี ท่ี ๒๓๒๓  พฤศจิกายนพฤศจิกายน  พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๕๘๒๕๕๘  

จัดทําโดย สาํนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    โทรศัพท ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓    e-mail: kucouncil@ku.ac.th 
                                       

 
(๑) สรุปสาระสําคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘  

เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

วันท่ีประชุม  
(ครั้งที่ประชุมของสภา มก. 

ชุดปจจุบัน) 
สรุปสาระสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(๙) 
คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

วันจันทรท่ี ๑๙ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• เห็นชอบในหลักการ โครงการ “มก.-สะอาด-สวาง-สงบ-สามัคคี” และมอบใหมหาวิทยาลยันําไป
ดําเนินการ 

• แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .... 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ สิทธิและ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใหทุนนิสิตของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรท่ีขาดแคลนทุนทรัพย พ.ศ. .... 

• แตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ รวม ๑๒ ราย : รองศาสตราจารย ๔ ราย และผูชวย
ศาสตราจารย ๘ ราย 

• อนุมัติเทียบตาํแหนงทางวิชาการ : ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๒ ราย 
• อนุมัติเขารวมโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบตดิตัง้บนพ้ืนดิน 
• อนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

โดยใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

 
(๒) สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบผูบริหารและประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
วันท่ี 

 
สรุปสาระสําคัญของการพบประชาคม 

ครั้งท่ี ๑ 
วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบผูบรหิาร” ณ หองประชุม ๙ ช้ัน ๒ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 

ครั้งท่ี ๒  
วันจันทรท่ี ๗ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบ ก.บ.ม.” ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย  อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ครั้งท่ี ๓  
วันพุธท่ี ๙ กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบประชาคม บางเขน” ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล  
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ครั้งท่ี ๔ 
วันอังคารท่ี ๒๒ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบประชาคม ศรรีาชา” ณ หองเธียเตอร อาคาร ๑๔ 
หอสมุดอนุสรณ ๑๐ ป วิทยาเขตศรีราชา 

ครั้งท่ี ๕ 
วันอังคารท่ี ๒๙ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบประชาคม กําแพงแสน” ณ หองคอนเวนช่ัน อาคารศูนย
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ครั้งท่ี ๖  
วันศุกรท่ี ๒ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบประชาคม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ณ หองระพี สาคริก ช้ัน ๒ อาคาร ๘ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ครั้งท่ี ๗ 
วันอังคารท่ี ๓ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบสํานักงานอธิการบดี” ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล  
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร คณะ
ผูบริหาร และบุคลากร รวมสัมมาทิฐิภิรมย พบมติรเพ่ือนรวมงาน ในกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย 

เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี ๘๘  
hhttttpp::////wwwwww..ccoouunncciill..kkuu..aacc..tthh  
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 ๒
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระสําคัญของการพบประชาคม 

เกษตรศาสตร พบ สํานักงานอธิการบดี “เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูทศวรรษท่ี 8” ท้ังน้ี เพ่ือ
สื่อสารสรางความเขาใจในนโยบายการบริหารงานภายใต พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 
2558  แก ผูอํานวยการกอง และบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ซึ่งสํานักงานอธิการบดีนับเปน
หัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมี
ผูเขารวมสัมมาทิฐิภริมย จํานวนประมาณ 350 คน 
นายกสภาฯ ไดใหความมั่นใจในนโยบายการบริหารงานอยางตอเน่ืองในเชิงระบบของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ภายใต พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2558 ซึ่งการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ยังคงไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินเชนเดิม แตในดานการบริหารจัดการองคกรจะมีความ
คลองตัวมากข้ึนโดยสภามหาวิทยาลัยจะมีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบสูงสุดและทุกเรื่องตองผานการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย นอกจากน้ี นายกสภาฯ ขอใหบุคลากรสํานักงานอธิการบดีรวมกัน
สะทอนปญหาท่ีผานมา และใหขอเสนอแนะแนวทางการจดัรูปแบบโครงสรางองคกร “สํานักงาน
อธิการบดี” ซึ่งตอไปจะเปลี่ยนโครงสรางเปน”สํานักงานมหาวิทยาลยั” ตามพ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 
เพ่ือใหการทํางานเต็มไปดวยความสุขและความสามัคคี โดยขอใหติดตามการออกขอบังคับตางๆท่ีผาน
การพิจารณาจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทุกเดือน  

ครั้งท่ี ๘ 
วันอังคารท่ี๑๐พฤศจิกายน 

    พ.ศ. ๒๕๕๘  

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบผูนํานิสิต” ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร คณะ
ผูบริหาร และบุคลากร รวมสัมมาทิฐิภิรมย พบมติรเพ่ือนรวมงาน ในกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พบ ผูนํานิสติ “เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูทศวรรษท่ี 8” ท้ังน้ี เพ่ือสื่อสาร
สรางความเขาใจในนโยบายการบริหารงานภายใต พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2558  แก 
ผูนํานิสติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีผูเขารวมสัมมาทิฐิภิรมย จํานวน 67 คน 
นายกสภาฯ ไดยืนยันและใหความมั่นใจแกนิสิตวา ภายใต พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 
๒๕๕๘ การเปนมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐน้ัน นิสิตเปนหัวใจสําคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และมหาวิทยาลัยมุงมั่นในการท่ีจะพัฒนานิสิตและผลติบัณฑติท่ีมีคณุภาพใหทัดเทียมกับมหาวิทยาลยั
ช้ันนํา 

 
 

(๓) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา ๒๕๕๗ ระหวางวันท่ี ๒๖ – ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ในปการศึกษา 2557 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อนุมัติปรญิญากิตตมิศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ราย และนิสติผู

เขารับพระราชทานปรญิญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ระหวางวันท่ี ๒๖ - ๓๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๕ วัน จํานวนท้ังสิ้น 
๑๒,๖๑๐ คน ดังน้ี 
 

วันท่ี ระดับการศึกษา รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๘ ๑,๙๘๓ ๕๐๗ ๗๗ ๒,๕๖๗ 
๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๘ ๒,๒๘๐ ๕๐๖ ๓๐ ๒,๘๑๖ 
๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๘ ๒,๔๕๑ ๑๒๓ ๑๑ ๒,๕๘๕ 
๒๙ ตลุาคม ๒๕๕๘ ๒,๐๘๔ ๓๘๐ ๔๑ ๒,๕๐๕ 
๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๘ ๑,๕๕๔ ๕๒๒ ๖๓ ๒,๑๓๙ 

รวมท้ังสิ้น ๑๐,๓๕๒ ๒,๐๓๘ ๒๒๒ ๑๒,๖๑๐ 
 
    หมายเหตุ บัณฑติเกียรตินิยม รวมจํานวนท้ังสิ้น ๒,๑๕๘ คน  
     ๑. เกียรตินิยมอันดับหน่ึง (สูงสุด ๔.๐๐ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร)      ๘๕๙ คน 
    ๒. เกียรตินิยมอันดับสอง       ๑,๒๙๙ คน 
 
 
สรุปถึงปการศึกษา ๒๕๕๗ มีผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลวท้ังส้ิน  ๒๓๙,๕๔๖ คน 
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ฉบับฉบับท่ี ท่ี ๔๔    วันวันจันทรจันทรท่ี ท่ี ๒๘๒๘  ธันวาคมธันวาคม  พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๕๘๒๕๕๘  

จัดทําโดย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    โทรศัพท ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓    e-mail: kucouncil@ku.ac.th 
                                       

(๑) สรุปสาระสําคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘  
เม่ือวันจันทรท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
วันท่ีประชุม  

(ครั้งที่ประชุมของสภา มก.ปจจุบัน) สรุปสาระสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(๑๐) 

คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 
วันจันทรท่ี ๒๓ พฤศจิการยน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• เห็นชอบในหลักการ โครงการจดัตัง้คลัสเตอรเกษตรอาหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัเกษตร-ศาสตร เพ่ือประเทศไทยและอาเซยีน (ASEAN 
Community.Thailand Sustainable Agriculture-Food,  
Forestry and Environment Cluster : KU-AC.T SAFE) 

• อนุมัติรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดเขตการศึกษาเปนวิทยาเขต 
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ..... 
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. .... 
• อนุมัติงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจาํปบญัชี (ปงบประมาณ) 
      พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ รวม ๕ ราย : รองศาสตราจารย ๔ ราย

และผูชวยศาสตราจารย ๑ ราย  
• อนุมัติแตงตั้งกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการแทนตําแหนงท่ีวาง : ศาสตราจารยกิตติ

คุณ อัจฉรา  จันทรฉาย (กรรมการสาขาสังคมศาสตร) 
• อนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลัน่กรองผลงานทางวิชาการ 
• แตงตั้งคณบดคีณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
• แตงตั้งคณบดคีณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
• แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิ
• แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
• แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
• อนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ไวในแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
• อนุมัติโครงการความรวมมือการจดัการเรียนการสอนรวมสองปรญิญา (Double Degree) 

ระหวางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร กับ 
Graduate School of Agriculture Kyoto University ประเทศญีปุ่น 

• อนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

 
(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระสําคัญของกิจกรรม 

        วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานในพิธีเปด
โครงการคืนจักรยานสูมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และปลูกตนไมตามนโยบาย Green 
University และมีการรับมอบจักรยาน 100 คัน สนับสนุนโดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกอง
ทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตา โดยมี ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนิสิต วิทยาเขตศรรีาชา รวม
พิธีเปดโครงการ จํานวนประมาณ 200 คน ณ  อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตศรรีาชา 

วันพุธท่ี ๒๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานเปดงาน 
Digital KU Day : Next Step toward a Digital University เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสู
มหาวิทยาลยัแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ซึ่งสํานักบริการคอมพิวเตอร ในฐานะหนวยงานใหบริการ
ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบายและแนวทางการบริหารงานเชิงระบบ KU 
Super Plus และประกาศตัวเปนมหาวิทยาลยัดิจติอล ภายใตความพรอมทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีเขมแข็งท้ัง ๓ ดาน ไดแก Super Infra โครงสรางพ้ืนฐานดานไอที Super Data ขอมูลเพ่ือการบริหาร
มหาวิทยาลยัและคลังขอมูลขนาดใหญ และ Super Service นวัตกรรมการบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ 
ท่ีตอบสนองคนรุนใหมในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจติอล 

เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี ๘๘  
hhttttpp::////wwwwww..ccoouunncciill..kkuu..aacc..tthh  
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 ๒
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระสําคัญของกิจกรรม 

วันอาทิตยท่ี ๒๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยผูบริหาร 
บุคลากร ศิษยเกา ผูนํานิสิต และนิสิตช้ันปท่ี ๑ กวา ๒,๐๐๐ คน พรอมใจกันแสดงความจงรักภักดีแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในงาน “วันท่ีระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” 
ครบรอบ ๕๒ ปแหงพระมหากรณุาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ มาทรงปลูกตนนนทรี ตนไมประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๙ ตน 
ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมกับทรงดนตรท่ีีหอประชุมเปนครั้งแรก โอกาสน้ี 
นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธี ไดกลาวคําประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว วันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดวย 

วันศุกรท่ี ๑๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําคณะผูบริหาร บุคลากร 
และนิสติ รวมซอมปนจักรยานเพ่ือเขารวมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวา พ.ศ. ๒๕๕๘ “ปนเพ่ือ
พอ Clean Bike for Dad” กิจกรรมประวัติศาสตรเพ่ือแสดงความจงรักภักดี กตัญูกตเวทีตอ
พระมหากษัตริย รวมใจทดแทนพระคุณพอ และเพ่ือความสามัคคีของชาวไทยท้ังชาติ โดยมีผูบริหาร
มหาวิทยาลยัเขารวมปนจักรยานในขบวน D2 จํานวน ๓๑ คน และมหาวิทยาลยัไดจัดนิสิตอาสาจํานวน
ประมาณ ๕๐๐ คน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูเขารวมกิจกรรม ซึ่งผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดรับ
การแตงตั้งเปนคณะกรรมการฝายพิธีการและงานอํานวยการ ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปน
เพ่ือพอ” ดวย 

วันจันทรท่ี ๑๔  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเอก ดนัย  มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภานิติบญัญตัิแหงชาติ (สนช.) 
เขาพบ รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือขอให
มหาวิทยาลยัเปนท่ีปรึกษาในคณะกรรมาธิการดานการเกษตรและสหกรณ สภานิตบัิญญตัิแหงชาติ ดวย
ตระหนักวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคณาจารย ผูมีความรู ความเช่ียวชาญและมีศักยภาพสูง อีกท้ัง
ยังเปนศาสตรแหงแผนดินของประเทศทางดานการเกษตร อาหารและสิ่งแวดลอม มีความพรอมใน
หลายๆ ดานท่ีจะใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการท่ีจะนําไปพัฒนาประเทศใหเจรญิ 
รุงเรือง อยางยั่งยืน นายกสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ จะทํา
หนังสือมาอยางเปนทางการ และสภามหาวิทยาลยัฯ จักไดมอบหมายใหฝายบริหารรับไปดําเนินการ 
โดยในระยะแรกจะมุงเนนใหความสําคัญในเรื่องท่ีเปนประเด็นสําคัญและเรงดวน ๑-๒ เรื่อง รวมท้ัง
ขอเสนอแนะเก่ียวกับแผนและยุทธศาสตรดานการเกษตรของประเทศ 

วันจันทรท่ี ๑๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายสุเทพ  นอยไพโรจน อธิบดีกรมชลประทาน เขาพบ รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ นายก
สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เพ่ือหารือในเรื่องของการดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนารวมกัน 
ดวยเห็นวามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรและกรมชลประทานมีความรวมมือในการรวมกันพัฒนาบุคลากร
ทางดานการชลประทานดวยดีตลอดมา จึงเห็นควรรวมกันพัฒนางานทางดานการวิจัยใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 

วันจันทรท่ี ๑๔  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายธีรภัทร ประยรูสิทธิ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ เขาพบเพ่ือหารือกับ รองศาสตราจารย ดร.
วิโรจ  อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีความเห็นรวมกันวาควรไดมีการวางแผน
รวมกันในเรื่องของปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพและการบริหารจดัการของพ้ืนท่ีสวนกลาง ในเกษตร
กลางบางเขน ในเบ่ืองตนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจะเชิญผูบริหารระดับอธิบดีของทุกกรมใน
กระทรวงฯ พบผูบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือหารือรวมกันในประเด็นดังกลาว และรวมถึงความรวมมือ
ทางวิชาการของท้ังสองหนวยงาน โดยมีจดุมุงหมายในการบูรณาการองคความรูในเรื่องของการเปน
ศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือการกินดีอยูดีของประเทศ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนถึงการรวมกัน
พัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

วันจันทรท่ี ๑๔  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายวิฑูรย  สมิะโชคดี อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอดีตปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ไดเขาพบ รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
เพ่ือหารือและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาดานดนตรขีองวงดุริยางคเครื่องลมแหง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (KU Wind Symphony) พรอมท้ังไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการนําวัฒนธรรม
เปนตัวนําในการขับเคลื่อนและเปดประตูสูประชาคมอาเซียน 

วันท่ี ๒๑ – ๒๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยคณะผูบรหิาร
มหาวิทยาลยั เดินทางไปเยือนและสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลยัเมาะลําใย ประเทศสหภาพเมียน
มา โดยการประสานงานของสภาหอการคาแหงประเทศไทย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีจะขยาย
กรอบความรวมมือและดําเนินกิจกรรมทางวิชาการรวมกับสถาบันการศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน
ของประเทศสหภาพเมยีนมา ในการน้ี นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลยัไดเขาเยีย่มคารวะผูบริหารระดับสูงของทองถ่ิน เพ่ือหารือแนวทางความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยเมาะลําใยและเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานไฟฟาพลังแกส 
Myanmar Lighting (IPP) Co., Ltd. ดวย 
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ฉบับฉบับท่ี  ท่ี  ๕๕    วันวันจันทรจันทรท่ี ท่ี ๒๕๒๕  มกราคมมกราคม  พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๕๒๕๕๙๙  

จัดทําโดย สาํนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    โทรศัพท ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓    e-mail: kucouncil@ku.ac.th 
                                       

(๑) สรุปสาระสําคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘  
เม่ือวันจันทรท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
วันท่ีประชุม  

(ครั้งที่ประชุมของสภา มก.ปจจุบัน) สรุปสาระสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(๑๑) 

คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ 
วันจันทรท่ี ๒๘ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• อนุมัติการดาํเนินโครงการ “เกษตรศาสตรอาศรม ๒๕๕๘” 
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการจดัสวัสดกิารภายในมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร พ.ศ. ..... 
• อนุมัติจัดตั้งศูนยยุทธศาสตรอาเซยีน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนหนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบด ี
• อนุมัติจัดตั้ง “ศูนยเกษตร อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เพ่ือประเทศไทยและอาเซียน” KU ASEAN Community. 
Thailand Sustainable Agriculture-Food, Forestry and Environment Cluster (KU-
AC.T SAFE)  

• เห็นชอบในหลักการ “นโยบายการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เพ่ือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ” 

• เห็นชอบในหลักการนโยบายการศึกษา วิจัย และพัฒนาดานพลังงานทดแทน ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

• เห็นชอบในหลักการการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารการเงินและทรัพยสิน 
• อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ รวม ๑๕ ราย : รองศาสตราจารย ๓ 

ราย และผูชวยศาสตราจารย ๑๒ ราย  
• อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• อนุมัติปดหลักสตูรภมูิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
• อนุมัติเปลีย่นแปลงอาจารยประจําหลักสตูรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร จํานวน  

๕ หลักสูตร 
• อนุมัติใชรายวิชา ๐๓๖๐๐๐๑๔ ของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ไปเปดสอนท่ีคณะ

วิทยาศาสตร 
• อนุมัติแกไขรหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
• อนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๔๐๓๑๑๘ ปฏิบตัิการเคมีพ้ืนฐาน (Basic Chemistry 

Laboratory) จํานวน ๑(๐-๓-๒) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะบังคับในหลักสตูร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคม ี

(๑๒) 
วาระพิเศษ ๑/๒๕๕๙ 

วันจันทรท่ี ๑๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• ใหความเห็นชอบการกําหนดคุณสมบัติท่ีสําคัญเพ่ิมเติมของผูรักษาการแทนอธิการบด ี
ดังน้ี ๑. ตองเปนผูท่ีคํานึงถึงองคกรเปนหลัก บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สรางความรู
รักสามคัคี ๒. ตองเปนผูอุทิศเวลาในการบริหารงานไดอยางเต็มเวลา ในกรณีผูไดรับการเสนอ
ช่ือ ดํารงตําแหนงบริหารสวนงานหรือเทียบเทา หากสภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกเพ่ือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผ'ูรักษาการแทนอธิการบดี บุคคลผูน้ันจะตองลาออกจากตําแหนงบริหารสวน
งานหรือเทียบเทาท่ีดํารงอยู เพ่ือจะไดปฏิบัติงานในฐานะผูรักษาการแทนอธิการบดีไดอยาง
เต็มเวลาและตอเน่ือง ๓. ตองเปนผูท่ีประชาคมยอมรับ ๔. ตองบริหารงานใหเกิดความตอเน่ือง 

• เห็นชอบใหคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ดําเนินการเสนอช่ือผู
สมควรดํารงตาํแหนงผูรักษาการแทนอธิการบด ีซึ่งจะปฏิบัติหนาท่ีตัง้แตวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณา ไมเกิน ๓ ช่ือ 
โดยกําหนดผูไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัตติามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และคุณสมบัติท่ีสําคัญเพ่ิมเติม 

 
(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระสําคัญของกิจกรรม 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานในงาน
ขอบคุณบุคลากร ประจําป 2558 ณ ลานอเนกประสงค หนาอาคารเทพศาสตรสถิตย และมอบโลเชิดชู
เกียรติและประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรสายวิชาการดีเดน ประจําป 2558 จํานวน 14 คน บุคลากร
สายสนับสนุนและชวยวิชาการดเีดน ประจําป 2558 จํานวน 16 คน โอกาสน้ีมีกรรมการสภา

เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี ๘๘  
hhttttpp::////wwwwww..ccoouunncciill..kkuu..aacc..tthh  
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 ๒
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระสําคัญของกิจกรรม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ชมรม มก. อาวุโส ผูบริหารระดับสูง และบุคลากรรวมงาน ประมาณ 
4,600 คน 

วันพฤหัสบดีท่ี ๗ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานวันขอบคุณ
บุคลากรวิทยาเขตศรีราชาและกลาวใหพรบุคลากรเน่ืองในวันปใหม และมอบประกาศเกียรติคุณแก
บุคลากรท่ีนําช่ือเสียงมาสูวิทยาเขตศรีราชา พรอมจับของรางวัลพิเศษแกบุคลากร จากน้ัน  
รองศาสตราจารย น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ได
กลาวขอบคุณผูบริหาร บุคลากรและผูมีเกียรติจากหนวยงานตางๆ อาทิ ผูบริหารจากเทศบาลนครแหลม
ฉบัง  ประธานชุมชนตางๆ สถานีตํารวจศรีราชา ท่ีมารวมงานและมอบของรางวัลพิเศษใหกับบุคลากร 
พรอมมอบรางวัล Acting Vice President for Sriracha award แกบุคลากรท่ีมคีวามขยันตั้งใจ
ปฏิบัติงาน มีความคิดสรางสรรค อุทิศเวลาใหกับการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม โดยกิจกรรม ”รื่นเริง 
บันเทิงศรีราชา”  ประกอบดวยการแสดงจากบุคลากรคณะตางๆ ซึ่งมีความสนุกสนานและสราง
ความสุขใหกับผูมารวมงานทุกทาน 

วันอังคารท่ี ๑๓  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานเปดงาน “ปน
ประสานสัมพันธเลียบคลองบางเขน”  กิจกรรมพิเศษ ในโครงการคืนจักรยานสูมหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี คณะผูบริหาร 
บุคลากร นิสิต และสื่อมวลชน จํานวนประมาณ 300 คน รวมปนจกัรยานในเสนทางจดุเริม่ตนท่ี 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ผานแยกอุตสาหกรรมเกษตร โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา เขาสู
ถนนเลียบคลองบางเขนดานถนนวิภาวดีรังสติ ผานดานหลังคณะสิ่งแวดลอม คณะประมง สํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ เขาสูประตูวิภาวดีรังสิต และจดุสิ้นสุดท่ีอาคารสารนิเทศ 50 ป รวมระยะทาง 2.95 
กิโลเมตร กิจกรรมดังกลาว นอกจากจะเปนการปนจักรยานเพ่ือสุขภาพและรณรงคโครงการคืนจักรยาน
สูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว ยังเปนกิจกรรรมเพ่ือประชาสมัพันธเสนทางถนนเลียบคลองบางเขน
เช่ือมตอถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน และเพ่ือตดิตามความตอเน่ืองในการแกไขปญหาการจราจร 
เพ่ือความปลอดภัยแกนิสิต บุคลากร และชุมชนท่ีอยูดานเหนือของคลองบางเขน มหาวิทยาลยัเกษตร- 
ศาสตร และหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งในอนาคตอันใกลจะสามารถใชเสนทางถนนเลียบ
คลองบางเขน เขา – ออก พ้ืนท่ีโดยไมตองผานเขามาในถนนโครงขายของมหาวิทยาลัยท่ีมสีภาพ
การจราจรคับค่ังหรือตองไปผานสีแ่ยกเกษตรศาสตรเชนในปจจุบัน โดยคาดวาจะมีการจะเปดใชถนน
เสนน้ีไดในปลายเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

วันพุธท่ี ๑๔ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พบสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ณ หอง
ประชุมกําพล อดลุวิทย อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และ คณะผูบริหาร รวมสัมมาทิฐิภิรมย พบมิตรเพ่ือนรวมงาน ใน
กิจกรรมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบสมาคมนิสติเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร “เดินหนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรสูทศวรรษท่ี 8” ท้ังน้ี เพ่ือสื่อสารสรางความเขาใจในนโยบายการบริหารงาน
ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. 2558  แกกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยมผีูเขารวมกิจกรรมจํานวน ๔๐ คน นายกสภามหาวิทยาลัย ไดย้ําตอ
ผูเขารวมสัมมาทิฐิภริมยครั้งน้ีวา ภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ การ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐน้ัน ตองยึดหลักนิสิตเปนหัวใจสําคัญของมหาวิทยาลัยและบัณฑติของ
มหาวิทยาลยัเปนกําลังสําคัญของประเทศ ดังน้ันสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีกระจาย
อยูท่ัวประเทศ จึงมีบทบาทสาํคัญในการท่ีจะชวยพัฒนาประเทศและชวยสนับสนุนการดําเนินกิจการ
งานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันท่ี ๒๐ – ๒๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยคณะผูบรหิาร
มหาวิทยาลยั ผูบรหิารสถานีวิทยุ มก. และสํานักสงเสรมิและฝกอบรม ผูบริหารธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เดินทางไปเยี่ยมชมและหารือเก่ียวกับโครงการถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรใหแกเกษตรกรเมืองสังทอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามท่ีไดมีการจดัทํา
บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสภาหอการคาและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใชองคความรูและนวตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือสราง
แหลงเรียนรูดานการเกษตรของเมอืงสังทอง และจะเริ่มพ้ืนท่ีนํารองในการทดลองประยุกตใชเทคโนโลยี 
การเกษตรของประเทศไทยสูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเปนการสรางศักยภาพของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรในดานการเปนศูนยกลางความรูดานการเกษตร และขยายความรวมมือใน
ระดับอาเซียน 
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ฉบับฉบับท่ี  ท่ี  ๖๖    วันวันจันทรจันทรท่ี ท่ี ๒๙๒๙  กุมภาพันธกุมภาพันธ  พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๕๒๕๕๙๙  

จัดทําโดย สาํนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    โทรศัพท ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓    e-mail: kucouncil@ku.ac.th 
                                       

(๑) สรุปสาระสําคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  
เม่ือวันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
วันท่ีประชุม  

(ครั้งที่ประชุมของสภา มก.ปจจุบัน) สรุปสาระสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(๑๓) 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 
วันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• มีมติใหแตงตั้ง นายจงรัก  วัชรินทรรัตน คณบดีคณะวนศาสตร เปนผูรักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป สบืตอแทน  
รองศาสตราจารยบัญชา  ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน จนกวาจะไดมี
คําสั่งเปนอยางอ่ืน 

• อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ รวม ๔ ราย : รองศาสตราจารย ๒ ราย
และผูชวยศาสตราจารย ๒ ราย 

• อนุมัติมาตรฐานภาระงานทางวิชาการข้ันต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลยั 
• อนุมัติปดหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
• อนุมัติเปลีย่นแปลงอาจารยประจําหลักสตูรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร จํานวน ๙ 

หลักสตูร 
• อนุมัติยกเลิกการใชหลักสูตรรวม หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 

(๑๔) 
วาระพิเศษ ๒/๒๕๕๙ 

วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• แจงคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

• ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน คณบดีคณะวนศาสตร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร คนท่ี ๓ นําเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตามกรอบภารกิจของผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

• เห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรตีอไป โดยโอน
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มาสังกัดสวนกลาง 

 
(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระสําคัญของกิจกรรม 

วันจันทรท่ี ๒๕ 
มกราคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานพิธีลงนามความ
รวมมือพัฒนาคลังความรูดจิิทัลและฐานขอมูลจดหมายเหตุ และงานแถลงขาว รวมกับ รองศาสตราจารย ดร.
บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ลลิลี่ กาวีตะ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝายวิชาการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายตางๆ คณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ท่ีรวมในพิธี และ ดร.
อารีย ธัญกิจจานุกิจ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด พรอมดวยบุคลากรใหการตอนรับ โอกาสน้ี ผอ. สาํนักหอสมุด 
ไดมอบโลประกาศเกียรตคุิณแด ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และประธาน
กองทุนการศึกษาเสรมิ มูลนิธิสวิตา ผูซึ่งใหการสนับสนุนการเปน Digital University, Green Library และ 
Operation M.A.L.E.E. @ KU Library ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หองประชุมช้ัน 5 อาคารเทพรัตน
วิทยาโชติ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันท่ี ๒๙ – ๓๐ 
มกราคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.
ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกายภาพ เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาเขตศรีราชา เพ่ือพบปะ
กับผูบริหารและบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา และตดิตามความคืบหนาการบริหารงานของวิทยาเขตศรรีาชา ตาม
นโยบายการบริหารเดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูทศวรรษท่ี 8 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจน
เพ่ือรวมสํารวจเขานํ้าซับ ในการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูท่ีมีชีวิตดานระบบนิเวศวิทยา 

วันจันทรท่ี ๑  
กุมภาพันธ พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเปดงาน “เกษตรแฟร” ประจําป 2559 
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และ คณะผูบริหาร เฝารับเสดจ็ฯ และนําเสดจ็ฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประทับรถไฟฟาทอดพระเนตรกิจกรรมตางๆ ภายในงานเกษตรแฟร   

วันอังคารท่ี ๒ 
กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๗๓ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานในพิธีและรวมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
     เวลา 06.45 น. นายกสภามหาวิทยาลัย พรอมดวยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย นอมรําลึกถึงคุณูปการ
อันยิ่งใหญ ของหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ พระชวงเกษตรศิลปการ และหลวงอิงคศรีกสิการ สามบูรพาจารยผู
ริเริม่และบุกเบิกวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาดานการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พรอมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรียสามบูรพาจารย โดยมีหนวยงานและศิษยเกามารวมในพิธี
เปนจํานวนมาก  
    เวลา 09.00 น. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยคณะผูบรหิารมหาวิทยาลยั ชมรม มก. 

เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี ๘๘  
hhttttpp::////wwwwww..ccoouunncciill..kkuu..aacc..tthh  
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 ๒
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระสําคัญของกิจกรรม 

 อาวุโส สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ บุคลากร และนิสิต รวมในพิธีรดนํ้า
คารวะบูรพาจารยอาวุโส เพ่ือแสดงมุทิตาจิตและขอบพระคุณแดบูรพาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี
สรางสมวิชาการความรูและถายทอดใหกับนิสิต ประชาชน และสังคม ตลอดจนสรางช่ือเสียง ความเจริญ 
กาวหนาใหกับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ พรอมกับพิธีทางศาสนา อุทิศผลบุญและกุศลใหกับบูรพาจารย 
และศิษยเกาทุกคนท่ีลวงลับไปแลว และเพ่ือความเปนสริิมงคลกับชาวมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
     เวลา 10.00 น. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานเปดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 54 
“นวัตกรรมดานการเกษตรเพ่ือหวงโซมูลคาระดับโลก” (Agricultural Innovation for Global Value Chain) 
โดยมี รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารยดร.ลลิลี่ กาวีตะ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ พรอมดวย ผูแทนหนวยงานรวมจัด คณะผูบริหาร และนักวิจัยใหการ
ตอนรับ ณ หองประชุม ช้ัน 2 อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป คณะมนุษยศาสตร 
     เวลา 17.00 น. นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานในพิธีมอบโลนิสติเกาดเีดน ประจําป 
2559 ซึ่งจัดโดย สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ เน่ืองในวัน 
“เกษตรศาสตร” เขียวขจี ทําดี ท่ัวแผนดิน โดยมีรองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ขวัญยืน รกัษาการแทนอธิการบดี และนายสกล มงคล
ธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ รวมมอบดอกไมและของท่ี
ระลึกแสดงความยินดีแกนิสิตเกาดเีดน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันพุธท่ี ๓  
กุมภาพันธ พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานในงานเชิดชูเกียรติ 
“เกษตรศาสตรปราดเปรื่อง” รุนท่ี 15 โดยมี รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี 
กลาวรายงานและกลาวตอนรับ และรวมมอบโลเชิดชูเกียรติพรอมแจกันดอกไมแสดงความยินดีกับนิสติเกาและ
บุคลากร ดังน้ี 
     - นิสิตเกา ผูประสบความสําเร็จดานการบริหารระดับสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยคัดเลือกใหไดรับรางวัลเข็มพระ
พิรุณทองคํา และโลเชิดชูเกียรติ“เกษตรศาสตร ปราดเปรื่อง” รุนท่ี 15 จํานวน 13 คน  
     - มอบโลเชิดชูเกียรติกับเกษตรศาสตรปราดเปรื่องซึ่งดํารงตําแหนงบริหารงานใหม จํานวน 5 คน 
     - มอบโลเชิดชูเกียรติแกบุคลากรผูทําช่ือเสยีง มาสูมหาวิทยาลยั จํานวน 18 คน  
     - บุคลากรท่ีไดรับการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 2 คน 
     - บุคลากรท่ีไดรับรางวัลนิสติเกาบัญชีจุฬาฯ ดีเดน ประจําป 2558 และ ไดรับการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ ๑ คน 

วันจันทรท่ี ๘ 
กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานในพิธีมอบรางวัลและ
เกียรติบตัรใหกับหนวยงาน มก. ในโครงการประกวดดานกายภาพ สภาพแวดลอมและภมูิทัศน มก. ครั้งท่ี 1 
โดยมี รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี กลาวรายงาน พรอมมอบเงินรางวัล ซึ่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจดัข้ึนเปนครั้งแรกตามนโยบาย 6U ของสภามหาวิทยาลยั โดยมี รองศาสตราจารย 
ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกายภาพ และกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี เปน
ผูรับผิดชอบโครงการ ท้ังน้ีเพ่ือใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงดานกายภาพ สภาพแวดลอม
และภมูิทัศนท่ีดี มีความรมรื่น สวยงาม “นาดู นาอยู ปลอดภัย” รวมถึงมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมและภูมิ
ทัศนของหนวยงานใหมีความสวยงามอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ สอดคลองกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU 
GREEN CAMPUS และเพ่ือใหเปนภาพลักษณท่ีดีตอมหาวิทยาลัยตอไป 

วันท่ี ๑๐ – ๑๑ 
กุมภาพันธ พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.
ตฤณ แสงสุวรรณ เยีย่มชมและมอบนโยบายการพัฒนาวิทยาเขตกําแพงแสน  และสวนงาน โอกาสน้ี  
รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย ดร.บรรจบ ภิรมยคาํ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน และคณะผูบริหาร คณะผูบรหิารสวนงาน ใหการตอนรับ ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

วันท่ี ๒๑ – ๒๔ 
กุมภาพันธ พ.ศ.  

๒๕๕๙ 
  

ในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเยือนราชอาณาจักกัมพูชา
อยางเปนทางการ เพ่ือทรงตรวจเยี่ยมและทอดพระเนตรความคืบหนาการดําเนินโครงการพระราชทานความ
ชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา และทรงวางศิลาฤกษสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ ในวันอังคารท่ี ๒๓ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการน้ี รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยั พรอมดวย ดร.
จงรัก วัชรินทรรัตน รักษาการแทนอธิการบดี และผูบรหิารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนผูนําสถาบัน 
การศึกษาท่ีเขารวมถวายงานในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ ไดไปจดันิทรรศการเพ่ือรับเสด็จฯ และ
ถวายรายงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ จังหวัดกําปงสปอ ราชอาณาจักรกัมพูชาดวย และในชวงคํ่า รอง
ศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูบริหารไดรับเชิญใหรวมงานกาลาดินเนอรในโอกาสการฉลอง
ครบรอบ ๖๕ ปความสัมพันธทางการฑูตไทย – กัมพูชา ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมโซฟเทล พนมเปญ  
โภคีธรา 
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ฉบับฉบับท่ี  ท่ี  ๗๗    วันวันจันทรจันทรท่ี ท่ี ๒๘๒๘  มีนาคมมีนาคม  พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๕๒๕๕๙๙  

จัดทําโดย สาํนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    โทรศัพท ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓    e-mail: kucouncil@ku.ac.th 
                                       

(๑) สรุปสาระสําคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙  
เม่ือวันจันทรที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
วันท่ีประชุม  

(ครั้งที่ประชุมของสภา มก.ปจจุบัน) สรุปสาระสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(๑๕) 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ 
วันจันทรท่ี ๒๙ กุมภาพันธ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
ของรัฐ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ท่ี ๓/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• รับทราบมติท่ีประชุมรองอธิการบดีในการเลือก นายดํารงค ศรีพระราม รักษาการแทนรอง 
อธิการบดีฝายบริหารกิจการภายใน เปนกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูบรหิาร ตั้งแต
วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙  

• มหาวิทยาลยัแตงตั้ง รองศาสตราจารยศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝายวางแผน เปนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแต
วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙  

• เห็นชอบใหดําเนินการสรรหาอธิการบดีคนใหมตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยภายใต 
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• มีมติเห็นชอบในหลักการใหดาํเนินโครงการ “เกษตรศาสตร ประชาชน” 
• มีมติใหมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรดําเนินโครงการ “เกษตรศาสตร คุณธรรม” 
• อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ รวม ๗ ราย : ศาสตราจารย ๑ ราย

รองศาสตราจารย ๒ ราย และผูชวยศาสตราจารย ๔ ราย  
• อนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ ไวใน

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
• อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมีบรูณาการ (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตร

ใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• อนุมัติยกเลิกการใชหลักสูตรรวม จํานวน ๕ หลักสูตร 
• อนุมัติเปลีย่นแปลงอาจารยประจําหลักสตูรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร จํานวน  
      ๒๐ หลักสูตร 
• มีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรางขอบังคับของมหาวิทยาลยั    

เกษตรศาสตร โดยมี ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
เปนประธานอนุกรรมการ 

(๑๖) 
วาระพิเศษ ๓/๒๕๕๙ 

วันจันทรท่ี ๑๔ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคุณสมบัต ิหลกัเกณฑและวิธีการสรรหา 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ..... 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ..... 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประเภทผูบรหิาร ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 
พ.ศ. ..... 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประเภทผูบรหิาร ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี 
ผูอํานวยการ พ.ศ. ..... 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ..... 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ..... 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลกัเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ..... 
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั พ.ศ. ..... 
 

(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 
วันท่ี 

 
สรุปสาระสําคัญของกิจกรรม 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ 
กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานเปดงานเทศกาลชมพู
พันธุทิพยบานสะพรั่งท่ีกําแพงแสน และรวมปนจักรยาน ชมดอกชมพูพันธุทิพย จํานวน ๔๐๗ ตน ตลอดเสนทาง 
๒.๘ กิโลเมตร บนถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ (ชมพูพันธุทิพย) รวมกับคณะผูบริหาร บุคลากร ศิษยเกา นิสิต
ปจจุบัน สื่อมวลชนและประชาชนจํานวนมาก 

เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี ๘๘  
hhttttpp::////wwwwww..ccoouunncciill..kkuu..aacc..tthh  
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 ๒
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระสําคัญของกิจกรรม 

วันศุกรท่ี ๒๖ 
กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ดร.จงรัก วัชรินทรรตัน รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหารและบุคลากร นําแจกันดอกไม ทูลเกลาฯ 
ถวายและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยสาํนึกในพระมหากรุณาธิคณุ และแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี และเปนการถวายพระพรใหพระองคทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณโดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

วันอาทิตยท่ี ๒๘  
กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๕๙  
 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ใหเกียรติบรรยายพิเศษ  เรื่อง
“นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในอนาคต” ซึ่งเปนการบรรยายประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชานโยบายและทรัพยากรทางการศึกษา แกนิสติระดับปรญิญาเอก สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หองประชุมสารนิเทศฯ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วันอังคารท่ี ๑ 
มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดําเนินโดยรถยนตพระท่ีน่ัง จากพระตําหนักภู
พานราชนิเวศน อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปยังอุทยานบัว ซึ่งตั้งอยูท่ี อุทยานหนองหารเฉลิมพระ
เกียรติ ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพ่ือทรงประกอบพิธีเปดอุทยานบัว โอกาสน้ี รอง
ศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นายอดิศักด เทพอาสน ผูวาราชการ
จังหวัด ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน รักษาการแทนอธิการบด ีผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจน
ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนในจังหวัดสกลนคร รวมเฝาทูลละอองพระบาท รับเสดจ็จํานวนมาก 

วันจันทรท่ี ๗  
มีนาคม พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ดร.จงรัก วัชรินทรรตัน รักษาการ
แทนอธิการบดี และคณะผูบรหิารมหาวิทยาลยั ใหการตอนรบั ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ และคณะผูบริหารจากหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขารวมเสวนา KU – CEO Dinner 
Talk ครั้งท่ี ๑ ระหวางมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ หองประชุมกําพล อดุล
วิทย ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป เพ่ือหาแนวทางความรวมมือในการพัฒนาดานวิชาการ และการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีในเกษตรกลางบางเขน 

วันพุธท่ี ๙ 
มีนาคม พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร พรอมดวย ดร.จงรัก วัชรนิทรรัตน 
รักษาการแทนอธิการบดี และผูบรหิารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เดินทางไปเยี่ยมชมและพบปะบุคลากร ณ 
โครงการจดัตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ต.โคกคราม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี ท้ังน้ี เพ่ือมอบนโยบายในการ
ดําเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร  โดยมีนายอุบล ทองปญญา 
ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ใหการตอนรับ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ 
มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็น(ราง)วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและเปาหมายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง(ราง)วิสัยทัศนดังกลาวเปนผลมาจากการจดัประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํา
รางกรอบนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
การจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ โดยไดเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสงเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมดังกลาว และไดมีผูเขารวมรับฟงท้ังสิ้น ๔๖๘ คน 

วันศุกรท่ี ๑๑ 
มีนาคม พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร เดินทางไปเยีย่มชมศูนยจกัรกล
การเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือรวมสัมมาทิฐิภรมยกับผูบรหิารและ
บุคลากรศูนยจักรกลการเกษตรแหงชาติ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศูนยจักรกลการเกษตรแหงชาติ 
ในอนาคต โดยมรีองศาสตราจารย ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน   
ดร.อิศราฐ เชาระกํา รักษาการหัวหนาฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ ใหการตอนรับ  

วันศุกรท่ี ๑๑ 
มีนาคม พ.ศ.  

๒๕๕๙ 
  

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร เปนประธานปดการอบรม 
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสรมิสรางศักยภาพและพัฒนาการเครือขายผูประกอบการดาน
การเกษตร(SME) โคพันธุเน้ือ” ซึ่ง สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน และกําแพงแสน มหาวิทยาลัย    
เกษตรศาสตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จัดข้ึน โดยวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสรมิ
นโยบายภาครัฐท่ีประกาศใหป ๒๕๕๙ น้ี เปนปแหงการปฏิรูปภาคการเกษตร  
โดยใหสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยเปนผูสนับสนุนการศึกษา เพ่ือใหภาคเกษตรมีมลูคาสูงข้ึน สรางกลุม
เกษตรอุตสาหกรรมข้ึนมาเปนผูประกอบการรายยอยเพ่ือชวยพัฒนาสินคาเกษตร สรางความหลากหลายในการ
พัฒนาการผลิต และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตร  

วันจันทรท่ี ๑๔ 
มีนาคม พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และ นายประพัฒน ปญญาชาติ
รักษ ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหเกียรติรวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดย ดร.จงรัก วัชรินทรรตัน รักษาการแทนอธิการบดี กับ สภาเกษตรกรแหงชาติ 
โดย รอยตรสีมพูนทรัพย กลาวิกรณ เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ ซึ่งท้ังสองฝายตกลงความรวมมอืกันใน
การพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร อาทิ สนับสนุนการใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ สงเสรมิ
การเรยีนรูและเผยแพรผลงานวิจยัทางการเกษตรสูเกษตรกร เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรใหดีข้ึนท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม อยางตอเน่ือง สนับสนุนและแลกเปลีย่นการใชประโยชนขอมูล
สารสนเทศรวมกัน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการทําวิจัยของนิสิตอีกดวย 

วันที ๒๒, ๒๔  
มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ดร.จงรัก วัชรินทรรตัน รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูบริหารมหาวิทยาลยั ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเสนทางการจราจรถนน
ตัดใหมเลียบคลองบางเขน(ถนนช่ัวคราว)เช่ือมตอถนนวิภาวดรีังสิตกับถนนพหลโยธิน ในวันอังคารท่ี ๒๒ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ บริพัตร 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดการจราจรถนนดังกลาว พรอมเยี่ยมชม
นิทรรศการ และโบกธงเดินรถ เพ่ือใหประชาชนรับทราบและใชเสนทางถนนเลียบคลองบางเขน(ถนนช่ัวคราว)
เช่ือมตอถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน อยางเปนทางการ 
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ฉบับฉบับท่ี  ท่ี  ๘๘    วันวันจันทรจันทรท่ี ท่ี ๒๕๒๕  เมษายนเมษายน  พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๕๒๕๕๙๙  

จัดทําโดย สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    โทรศัพท ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓    e-mail: kucouncil@ku.ac.th 
                                       

(๑) สรุปสาระสําคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙    
และวาระพิเศษ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
วันท่ีประชุม  

(ครั้งที่ประชุมของสภา มก.ปจจุบัน) สรุปสาระสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(๑๗) 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ 
วันจันทรท่ี ๒๘ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• เห็นชอบในหลักการโครงการ “เกษตรศาสตร พิพัฒนวิทยา” 
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ..... 
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตัง้ 

และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. ..... 
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตัง้ 

และถอดถอนผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ พ.ศ. ..... 
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพลูกจางประจํา

เปนพนักงานมหาวิทยาลยั 
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยท่ี

เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจางประจําของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยสิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลยัท่ี

เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ รวม ๗ ราย : ศาสตราจารย ๑ ราย รอง

ศาสตราจารย ๒ ราย และผูชวยศาสตราจารย ๔ ราย  
• อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ หลักสตูรใหม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• อนุมัติปรับแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสตัวศาสตรอุตสาหกรรม หลักสตูรใหม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• อนุมัติปรับแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสตัวศาสตรอุตสาหกรรม หลักสตูรใหม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                (๑๘) 

วาระพิเศษ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ 
วันจันทรท่ี ๑๑ เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยสภาพนักงาน พ.ศ. ..... 
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดบัญชีคาจางพนักงาน 

มหาวิทยาลยัประเภทผูบริหารท่ีมาจากบุคคลภายนอกหรือเกษียณอายุกอนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• อนุมัติรางประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• อนุมัติรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

การตอเวลาราชการใหแกขาราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    
• เห็นชอบให พลเอกวุฒินันท ลีลายทุธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ เปน

ประธานคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรอง
ศาสตราจารย ดร.พีรเดช ทองอําไพ เปนกรรมการ  

• เห็นชอบให รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร เปนประธานคณะกรรมการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ 

• ใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายหลัง
การจัดทําวิสัยทัศน กรอบยุทธศาสตร และเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เสรจ็
สมบูรณแลว และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ ชุดใหมแลว ตามพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(๑) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระสําคัญของกิจกรรม 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานกลาวเปดการสัมมนาพิเศษ 
เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และการขับเคลื่อนการปฏิรปูระบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
วิจัย เพ่ือนวัตกรรม” โดยไดรับเกียรติจากศาสตราจารย ดร. ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย ประธานอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจยั เพ่ือนวัตกรรม คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศ (สปท.) เปนวิทยากร เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํากรอบ

เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี ๘๘  
hhttttpp::////wwwwww..ccoouunncciill..kkuu..aacc..tthh  
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 ๒
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระสําคัญของกิจกรรม 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศ และเพ่ือนําไปสู
แผนระดับชาติตอไป 

วันท่ี ๑-๓ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ดร.จงรัก วัชรินทรรตัน รักษาการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยคณะผูบรหิารมหาวิทยาลัย เดินทางไปประช ุมความรวมมือกับ
มหาวิทยาลยัจําปาสัก และแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงคหลัก ดังน้ี  
1) ตามรอยเสนทางเสดจ็ฯ ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ตดิตามและทบทวนประวัติศาสตร 
พรอมท้ังหารือเก่ียวกับความรวมมอืระหวางสองมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเกิดความตอเน่ือง ท่ีมีมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 
จนถึงปจจุบัน และมีแผนในการลงนามความรวมมือฉบับใหม  2) เสนอใหมีการจัดทําหอประวัติและหอจดหมายเหตุ
ของมหาวิทยาลัยจําปาสัก 3) เพ่ือจัดตั้งศูนยนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีมหาวิทยาลยัจําปาสกั 

วันจันทรท่ี ๔ 
เมษายน พ.ศ. 

๒๕๕๙  
 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานในพิธีวางศิลาฤกษอาคาร
วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีผูบริหาร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ผูบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร คณาจารย บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรเขา
รวมในพิธี โดยไดรับความอนุเคราะหฤกษโดย พระมหาราชครูพิธีศรวิีสุทธิคุณ  

วันพฤหัสบดีท่ี ๗  
เมษายน พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานในพิธี “สงกรานตนอกกรุง 
ณ ทุงสุขลา” ซึ่งเปนโครงการประเพณี สงกรานต ของวิทยาเขตศรรีาชา จัดข้ึนเพ่ือเปนการสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของไทย โดยมผีูบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิต รวมกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบดวย  
พิธีทําบุญตักบาตรอาหารแหง พิธีแหพระพุทธชิณสีหจําลอง และขบวนกลองยาว จากประตู 3 จนถึง อาคาร 13 พล
ศึกษา พิธีสรงนํ้าพระพุทธรูป พิธีรดนํ้าดําหัวขอพรอาจารยอาวุโส การประกวดรําวงมาตรฐานยอนยุค และการละเลน
พ้ืนบานของไทย 

วันศุกรท่ี ๘ 
เมษายน พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จดังานสืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี เน่ืองในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต หรือวัน
ปใหมไทย ณ ถนนขาวไรซเบอรรี่ (ถนนไพฑูรยอิงคสุวรรณ) บริเวณดานหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเพ่ือใหบุคลากรและนิสติไดรวมกิจกรรมเพ่ือ
ความเปนสริิมงคลรับปใหมไทย สรางความรักความอบอุนและความสัมพันธอันดีภายในสถาบัน ในชวงเชา  
รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานในพิธีทําบุญตักบาตร
อาหารแหง พระสงฆ 74 รูป พรอมปลูกตนไมหายาก “ตนจันทนกะพอ” จํานวน 3 ตน และในชวงบาย นายอําพล 
เสนาณรงค องคมนตรี และอดตีนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานในพิธีรดนํ้าดําหัวและกลาวคําอวย
พร โดยมผีูบรหิารมหาวิทยาลยั บุคลากร และนิสติรวมงาน การจัดงานสืบสานประเพณสีงกรานตในรัว้นนทรี จัดข้ึน
ภายใตรูปแบบ “ สงกรานตกลางกรุง ลั่นทุงบางเขน ” โดยเพ่ิมความตระหนักของการสืบสานประเพณีสงกรานตตาม
วิถีไทย ไดแกทําบุญตักบาตร การสรงนํ้าพระพุทธรปู การรดนํ้าดําหวัขอพรอาจารยอาวุโส การแตงกายดวยชุดผาไทย  

วันจันทรท่ี ๑๑ 
เมษายน พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พรอมดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
เกษตรศาสตร ไดจัดแถลงขาวหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ท่ี
ประชุมมมีติเห็นชอบ 4 เรื่อง และคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทําหนาท่ีเปนประธานและกรรมการ ดังน้ี 
 1. การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบให พลเอกวุฒินันท ลีลายทุธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน และรอง
ศาสตราจารย ดร.พีรเดช ทองอําไพ  เปนกรรมการ 
 2. การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร เปนประธาน 
 3. การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบท่ีจะใหมีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัประเภทตางๆ กอนท่ีจะมีการสรรหาอธิการบดีคนท่ี 15 เพ่ือความรอบคอบ โปรงใส  
 4. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยสภาพนักงาน พ.ศ. ....  ใหไดมาซึ่งประธานสภาพนักงาน เพ่ือ
จะทําหนาท่ีเปนกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ดวย 

วันอังคารท่ี ๑๙ 
เมษายน พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พรอมดวยผูบรหิารมหาวิทยาลัย    
เกษตรศาสตร ใหการตอนรับนายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย นายสรชัย เตรียม
ชนะเดช และนายอํานาจ สิงคาลวานิช ประธานและรองประธานคณะกรรมการกลุมคาชายแดนและขามแดนดาน
เมียนมา ซึ่งไดนํานายเสงวัน (Sein Wan) นักธุรกิจชาวเมียนมา เขาพบเพ่ือหารือแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีและตั้ง
สถาบันการศึกษาทางการเกษตรท่ีเมืองเมาะลําไย ซึ่งเปนเมืองหลวงของรัฐมอญ ประเทศสหภาพเมียนมา และได
เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินโครงการ “โครงการความรวมมือเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของคนมอญดวยระบบการศึกษา” โดยการดําเนินงานของโครงการใหอยูในกรอบความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเมาะลําไย 
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 ๒
วันท่ี สรุปสาระสําคัญของกิจกรรม 

๒๕๕๙  
 

เตรียมการจดัพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับ
มหาวิทยาลยัจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี Dr.Sikhamtath Mitaray อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลยัจําปาสัก และ Dr.Bounmy Phonesavanh อธิการบดมีหาวิทยาลยัจําปาสัก พรอมดวยคณะ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยจําปาสัก จํานวน ๑๓ ทาน เขารวมการประชุมหารือ  ในโอกาสน้ี นายกสภามหาวิทยาลัย
ฯ ไดใหแนวทางเพ่ือนําตนแบบจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือไปประยุกตใชในการบริหาร
จัดการระบบตางๆ ในมหาวิทยาลยัจําปาสัก รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดานการพัฒนาบุคลากร 
พ้ืนท่ี และการประสานความรวมมือกันระหวางสองมหาวิทยาลัย โดยกําหนดจดัใหมีพิธีลงนามความรวมมือทาง
วิชาการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสรจ็แลวจึงไดเขาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 
ในพ้ืนท่ีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

วันเสารท่ี ๓๐ 
เมษายน พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ใหการตอนรับนายอดิศักดิ ์เทพ
อาสน ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร พรอมท้ังนําเขาเยีย่มชมกิจกรรมของนิสิต และหองปฏิบตัิการของภาควิชา
อุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๔) และ
ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานจัดทําฐานขอมูลตนไม (โครงการตนไม พูดได) ประชุมรวมกับผูวาราชการ
จังหวัดสกลนคร เก่ียวกับโครงการเวชนคร และแนวทางในการดาํเนินงานเพ่ือชาวจังหวัดสกลนคร รวมกัน
ระหวางวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับจังหวัดสกลนคร ณ หองปทุมมา อุทยานบานเชียงเครือ 

วันอังคารท่ี ๓ 
พฤษภาคม พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บันทึกเทปสัมภาษณ โครงการ
ประวัติศาสตรบอกเลา (Oral History) ๗๒ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แก หอจดหมายเหตุ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยมี ดร.อารยี ธัญกิจจานุกิจ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด และเจาหนาท่ีจากหอ
จดหมายเหตุ พรอมดวยเจาหนาท่ีจากสํานักสงเสรมิและฝกอบรม  เปนผูสัมภาษณและบันทึกเทปรายการ 
โครงการดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกเรื่องราวของบูรพาจารยและอาจารยในเหตุการณสําคัญท่ีไดทําคุณประโยชน
หรือสรางสรรคผลงานเดนใหกับมหาวิทยาลัยและรวมไปถึงสังคมภายนอก บันทึกไวเปนประวัติศาสตรบอกเลา 
เต็มเติมใหกับประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป 

วันอังคารท่ี ๓ 
พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ดร.จงรัก วัชรินทรรตัน รักษาการ
แทนอธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหารมหาวิทยาลยั บุคลากรและเจาหนาท่ีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
รวมเปนเจาภาพในงานสวดพระอภิธรรมและเคารพศพ นายบรรหาญ ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนท่ี ๒๑ 
ซึ่งเปนผูมีคณุูปการอยางยิ่งตอมหาวิทยาลัย โดยไดมอบท่ีดินสาธารณประโยชนลําสมุหในอําเภอเมือง และ
อําเภอบางปลามา จํานวนกวา ๓๐๐ ไร แกมหาวิทยาลัย เพ่ือจดัเปนพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี พรอม
กับใหการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุร ีมาอยางตอเน่ืองตั้งแตเริม่แรกจนถึงปจจุบัน 

วันอังคารท่ี ๑๐ 
พฤษภาคม พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เขารวมการประชุมและใหแนว
ทางการดําเนินงานจัดตั้ง “หองเกียรติยศ” มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในฐานะท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ พรอมดวยรองศาสตราจารย ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รกัษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ โดยมี ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังสี ผูอํานวยการสํานักหอสมดุ กําแพงแสน ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดตั้งหองเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
และคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย คณบดี หัวหนาสํานัก สถาบัน ตางๆ รวมการประชุมหารือ ณ หองประชุม
ช้ัน ๒ อาคารสํานักหอสมุด วิทยาเขตกําแพงแสน  

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในฐานะนายกสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ครั้ง
ท่ี ๕ /๒๕๕๙ ซึ่งเปนการประชุมสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  โดยมีรองศาสตราจารย 
ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน พรอมดวยคณะผูบริหารวิทยาเขต ใหการตอนรับ 
และภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๕ แลวยังไดเขาเยีย่มชมและ
ศึกษาโครงการตางๆ ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน อาทิ ศูนยความเปนเลิศการเลีย้งไหม ศูนยวิทยาศาสตรขาว 
ศูนยกระบือและโค วิศวกรรมชลประทาน ศูนยพืชผักเขตรอน สถานีวิจัยประมง กําแพงแสน  สํานักสงเสรมิและ
ฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อีกดวย 

วันศุกรท่ี ๑๓  
พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานในพิธี คืนบัณฑิตสูแผนดนิ ซี่งเปน
พิธีสําคัญของวิทยาลยัพยาบาลนพรตันวชิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ซึ่งจดัข้ึนเน่ืองในโอกาสสําเร็จ
การศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร รุนท่ี ๑๑๔ KU ๗๒ โดยมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น ๕๑ คน พรอมมอบ
ประกาศนียบัตรการศึกษา โลรางวัลเรียนดี กิจกรรมดี และกลาวใหโอวาทแกผูสําเร็จการศึกษาในครั้งน้ี 

วันพุธท่ี ๑๘ 
พฤษภาคม พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร รวมการประชุมคณะกรรมการ
จดหมายเหตุและหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ฝายอํานวยการ  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ใน
ฐานะท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ รวมกับผูบรหิารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และไดมอบ
นโยบายในการดําเนินการจัดตั้งหอประวัติ หอจดหมายเหต ุ และหอเกียรติยศของวิทยาเขตศรรีาชา  
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ฉบับฉบับท่ี  ท่ี  ๑๐๑๐    วันวันจันทรจันทรท่ี ท่ี ๒๐๒๐  มิถุนายนมิถุนายน  พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๕๒๕๕๙๙  

จัดทําโดย สาํนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    โทรศัพท ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓    e-mail: kucouncil@ku.ac.th 
                                       

(๑) สรุปสาระสําคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ ๕/๒๕๕๙  
เม่ือวันจันทรที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
วันท่ีประชุม  

(ครั้งที่ประชุมของสภา มก. 
            ชดุปจจุบัน) 

สรุปสาระสําคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(๒๐) 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ 

วันจันทรท่ี ๓๐ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เปนการประชุมสญัจร 
ท่ีหองประชุม ๓  

อาคารศูนยประชมุนานาชาติ
จุฬาภรณ โรงพยาบาลสตัว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หัวหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง 
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง 
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ 

• รับทราบคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา   

• รับทราบคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

• เห็นชอบในหลกัการ (ราง) วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ ๑๒ ป 
      (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑) เพ่ือมอบใหผูบริหารมหาวิทยาลยันําไปจัดทํารายละเอียดและจดัทํา 
      แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
• อนุมัติใหใช (ราง) วิสัยทัศนและยทุธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ ๑๒ ป  
      (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑) เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินการสรรหาผูบริหารสวนงาน 
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
      เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙  
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการใหปริญญากิตตมิศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเครื่องแตงกายของนิสิตระดับปรญิญาตร ี
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการควบคุมสถานศึกษา หรือสถาบันสมทบ 
     ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• อนุมัติรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การรับเขาเปนสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัย 
     เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• อนุมัติรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
• แตงตั้ง ศาสตราจารยเกียรติคณุ พลเรือโท นิรุทธ์ิ  หงสประสิทธ์ิ ดํารงตําแหนงในการบริหาร 

เปนคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป 
• อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ รวม ๑๒ ราย : รองศาสตราจารย ๓ ราย  
     และผูชวยศาสตราจารย ๙ ราย  
• อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารยพีระศักดิ์  ศรีนิเวศน สงักัดคณะเกษตร กําแพงแสน เปนศาสตราจารยเกียรตคุิณ 
• เห็นชอบยกเลิกการแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยศนิ  ลิ้มทองสกุล สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรให

ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ ก.พ.อ. กําหนด 
• อนุมัติใหใชช่ือ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ตอทายช่ือสมาคมพัฒนาสังคม คือ “สมาคมพัฒนา

สังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 
• อนุมัติเปดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตว

แพทย (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• อนุมัติโครงการหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
• อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร : หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ

ศัตรูพืชและสัตว คณะเกษตร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙  

• อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสตูรและอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร จํานวน ๑๒ หลักสูตร 
• อนุมัติปรับปรุงรายวิชา จาํนวน  ๒ รายวิชา : รายวิชา ๐๑๙๙๙๑๑๑ ศาสตรแหงแผนดิน (Knowledge of the 

Land) จํานวน ๒(๒-๐-๔) หนวยกิต ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก  และรายวิชา ๐๑๔๑๙๔๖๒ จุลชีววิทยาทางการสุขาภิบาลอาหาร (Microbiology for Food plant 
sanitation) จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา  

• อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเรจ็การศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  (ครั้งท่ี ๖)  ระดับบัณฑติศึกษา จํานวน ๖๐ 
คน  
และระดับปรญิญาตรี จาํนวน ๑๐ คน 

 

เดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูเดินหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สูทศวรรษท่ี ทศวรรษท่ี ๘๘  
hhttttpp::////wwwwww..ccoouunncciill..kkuu..aacc..tthh  
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 ๒
 
 

(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 
วันท่ี 

 
สรุปสาระสําคัญของกิจกรรม 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ใหเกียรติมอบรางวัลและกลาว
แสดงความยินดีแกบุคลากรสํานักหอสมุด เน่ืองในโอกาสครบรอบ 39 ป สํานักหอสมดุ โดยม ีดร.จงรัก 
วัชรินทรรัตนรักษาการแทนอธิการบดี พรอมดวยผูบริหาร รวมแสดงความยินดีดวย  
รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานเปดการ
ประชุมสมัมนา “สถานีวิจยัของ มก. กับกาวยางสูอนาคตท่ียั่งยืน” โดยมี ดร.มาลี สุวรรณอัตถ ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของสถานีวิจัยและสถานีฝกนิสติของ มก. ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษ และประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของสถานีวิจัยและสถานีฝกนิสิตของ มก. รศ.ดร.
ธงชัย สุวรรณสิชณน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พรอมดวย
รักษาการแทนรองอธิการบดฝีายตางๆ  คณบดี หวัหนาสถานีวิจยัและสถานีฝกนิสติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เขารวมการประชุม ประมาณ 150 คน 

วันอาทิตยท่ี ๒๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และผูบรหิารมหาวิทยาลยั 
ไดเขาเยี่ยมชมความกาวหนาการกอสรางอาคารศูนยประชุมนานาชาติจุฬาภรณ โรงพยาบาลสัตว 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร หัวหิน ท้ังน้ีคณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร และผูอํานวยการโรงพยาบาลสตัว
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร หัวหิน ใหการตอนรับ รายงานผลการดําเนินงาน และนําเยี่ยมชมอาคารดังกลาวโดยรอบ  
ดร.จงรัก วัชรินทรรตัน รกัษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จดังานเลีย้งขอบคุณนายกสภา
มหาวิทยาลยัและกรรมการการสภามหาวิทยาลยั ในโอกาสท่ีไดทํางานรวมกับฝายบริหารมหาวิทยาลัยมาจน
ครบวาระการดาํรงตําแหนงตามพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแตวันท่ี ๘ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีโรงแรมนภาลัย อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

วันศุกรท่ี ๓ 
 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

รองศาสตราจารย ดร.ศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผน กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เขาพบ นางสาวอาภรณ แกนวงศ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กอ.) เพ่ือขอความอนุเคราะหการพิจารณาเสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
เขาสูการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายช่ือท่ี กกอ. เสนอ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามปฏิทินการสรรหา และหารือเก่ียวกับงบประมาณ ตลอดจนโครงการตางๆ  

วันจันทรท่ี ๖  
 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนประธานในงาน “งานวัน
รําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหดิล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดําเนินทรง
หวานขาว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทรรตัน รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะผูบริหาร คณะกรรมการชมรม มก.อาวุโส บุคลากร นิสิต 
และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา พรอมใจกันแสดง
ความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรณุาธิคณุท่ีพระมหากษัตรยิไทยท้ัง 2 พระองค คือ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภมูิพลอดลุยเดช ท่ีได
เสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ทรงหวานขาวในแปลงนาหลังตึกขาว (ปจจุบัน
คือตึกพืชพรรณของกรมวิชาการเกษตร) เมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ อันเปนพระราชกรณียกิจครัง้แรกท่ี
เสด็จ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และยังเปนพระราชกรณยีกิจสดุทายในแผนดินในพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร
มหาอานันทมหดิล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

วันจันทรท่ี ๑๓ 
 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมใหการตอนรับนายอําพล 
เสนาณรงค องคมนตรี ประธานเปดงานวันคลายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ครบรอบ 35 ป และในโอกาสน้ี นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี ไดใหเกียตริกลาวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
มนุษยศาสตรกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน รักษาการ
แทนอธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร บุคลากร และนิสิต ใหการตอนรับ และรวมกิจกรรม ณ หองประชุม
และแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 








