
โครงการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�พบประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  
“เดินหน�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�สู!ทศวรรษท่ี ๘” 
วันท่ี ๒๒, ๒๙ กันยายน และ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�เป�นองค�กรหลักในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร� และนโยบายของ 
มหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสู)การปฏิบัติ โดยการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามหลักสากลนั้น จะดําเนินการโดยผ)าน
สภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย เพ่ือให2ฝ4ายบริหารสามารถดําเนินงานตาม
นโยบายและเป6าหมายของมหาวิทยาลัยได2อย)างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการ
กํากับดูแลท่ีดี จะส)งผลต)อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยตรง  

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ในการประชุมครั้งท่ี ๘/2557 เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 255๘ จึงได2 
กําหนดจัดโครงการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�พบประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� “เดินหน2ามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร�สู)ทศวรรษท่ี ๘” เพ่ือเตรียมความพร�อมของหน�วยงานและบุคลากร สร�างความเข�าใจและการมีส�วนร�วมในการ
เป�นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ผลักดันการบริหารงานภายใต�พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร* พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รวมถึงการจัดทํายุทธศาสตร*ของมหาวิทยาลัยในระยะสั้น กลาง และยาว 
 

๒. วัตถุประสงค� 
๒.๑ เพ่ือเตรียมความพร�อมของหน�วยงานและบุคลากร สร�างความเข�าใจและการมีส�วนร�วมในการเป�นมหาวิทยาลัย 

ในกํากับของรัฐ 
๒.๒ ผลักดันการบริหารงานภายใต�พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร* พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.๓ เยี่ยมชมหน)วยงาน และรับทราบผลการดําเนินงานของวิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

๓. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
ฝ4ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� (สํานักงานสภามหาวิทยาลัย)  

 
      ๔. ผู�เข�าร!วมโครงการ ประกอบด2วย 

๔.๑ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประกอบด2วย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู2ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการส)งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู2บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย�ประจํา 
ประธานสภาข2าราชการ มก. กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู2ช)วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.๒ รักษาการแทนรองอธิการบดี  
๔.๓ เจ2าหน2าท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
๔.๔ พนักงานขับรถยนต� 

 
๕. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

- วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดจัดในวันอังคารท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห�องคอนเวนชั่น ชั้น ๑ อาคารศูนย*มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร* วิทยาเขตกําแพงแสน 



 

 

- วิทยาเขตศรีราชา กําหนดจัดในวันอังคารท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห�องประชุม ๓ ชั้น ๔ อาคารหอสมุดอนุสรณ* ๑๐ ป= วิทยาเขตศรีราชา 

- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กําหนดจัดในวันศุกร*ท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ ห�องประชุมระพี สาคริก ชั้น ๒ อาคาร ๙ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
๖. ค!าใช�จ!ายโครงการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�พบประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ขออนุมัติใช2เงินรายได2ส)วนกลาง มก. งบอุดหนุน ค)าใช2จ)ายเงินอุดหนุนท่ัวไป โดยมีประมาณการค)าใช2จ)าย ดังนี้ 
๖.๑ ค!าตอบแทน 

๖.๑.๑. ค)าเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการของผู2บริหารและเจ2าหน2าท่ี  
คนละ ๒๔๐ บาท จํานวน ๓ วัน รวม ๑๒ คน เป�นเงิน   ๘,๖๔๐ บาท 

๖.๑.๒. ค)าเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถยนต�  
คนละ ๒๔๐ บาท จํานวน ๒ วัน รวม ๖ คน เป�นเงิน   ๒,๘๘๐ บาท 

๖.๑.๓. ค)าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานขับรถยนต�  
           คนละ ๒๐๐ บาท จาํนวน ๑ วัน รวม ๖ คน เป�นเงิน   ๑,๒๐๐ บาท 

๖.๒ ค!าใช�สอยอ่ืนๆ 
๖.๒.๑ ค)าต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (กรุงเทพฯ-สกลนคร)  
 คนละ ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๕ คน เป�นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท 
๖.๒.๒ น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน ๒ วัน รวม ๖ คัน  เป�นเงิน   ๖,๓๔๐ บาท 
๖.๒.๓ ค)าทางด)วนพิเศษ คันละ ๑๕๐ บาท รวม ๖ คัน เป�นเงิน      ๙๐๐ บาท 
 

โดยขอถัวเฉลี่ยจ)ายทุกรายการ แต)ไม)เกินท่ีจ)ายจริงในวงเงิน ๙๔,๙๖๐ บาท (เก2าหม่ืนสี่พันเก2าร2อยหกสิบบาทถ2วน) 
 

๗. กําหนดการ   
   ๙.๐๐ น.  - รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต กล)าวต2อนรับ 

- นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กล)าวเปRด และแถลงวัตถุประสงค� 
- นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่ีมาร)วมพบ 
  ประชาคม 
- นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� นําเสนอ  
• แนะนํานโยบาย (Video Presentation : เดินหน2า มก. สู)ทศวรรษท่ี ๘ พ.ศ.๒๕๕๘)  
• ข�อมูลเชิงประจักษ�เรื่อง โครงสร�าง มก. ในป=จจุบัน (Power Point)  
• Road Map กิจกรรมต!างๆ (Power Point) 
• แนวทางการดําเนินงาน ๔ กรอบหลัก : จัดคน จัดงาน จดัเงิน และจัดความเจริญ 
 งอกงามอย!างย่ังยืน (Power Point) 

๑๐.๓๐ น. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯให2ความเห็นและ 
ข2อเสนอแนะ 

๑๑.๐๐ น. รับฟbงความเห็นจากประชาคม บางเขน  และตอบข2อซักถาม 
๑๑.๔๕ น. สรุป 
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดําเนินงานของวิทยาเขต 

---------------------------------------------------- 


