
 ในห้วงเวลา ๘ เดือนที่ผ่านมา นับแต่วันที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ คนที่ ๒๘ เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จนมาถึงเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมือ่วนัศุกร์ที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๖๖ ก มีผลบงัคบัใช้วันเสาร์ที ่๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  และเร่ิมด�าเนินการเป็นมหาวิทยาลยั
ในก�ากับของรัฐในวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นับเป็นห้วงเวลาที่มีความส�าคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะองค์กรสูงสุดท่ีมีหน้าที่ก�ากับดูแลและตรวจสอบการ
บรหิารกจิการมหาวทิยาลยัในระดบันโยบาย จงึต้องมคีวามเข้มแขง็และมปีระสทิธภิาพในการท�างาน เพือ่บรหิาร
จดัการความเปลีย่นแปลงเดินหน้ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สูท่ศวรรษที ่๘ อย่างเป็นระบบ สภามหาวทิยาลยั 
ได้ประกาศนโยบายการท�างานเชิงรุก ภายใต้หลักการ KU Super Plus ++ 2558/2015 สัมมาทิฐิภิรมย์  
คนส�าราญ งานส�าเร็จ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการท�างาน กล่าวคือ สภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารจะ
ต้องมีส่วนร่วมบริหารมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 6 U คือ Green University , 
Digital University, Research University, World Class University, Social Responsibility University  
และ Happiness University โดยยึดมั่นอุดมการณ์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ 
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าของสังคม โดยน�าศาสตร์ ๓ ศาสตร์ คือ ๑. ศาสตร์พระราชา น้อมน�าพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาก�าหนดเป็นหลักของมหาวิทยาลัย คือ การเป็น “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”  
เน้นการเป็นผู้น�าองค์ความรูด้้านเกษตร อาหาร ทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม ๒. ศาสตร์ชุมชน มุง่สร้างความกนิดี
อยู่ดีของชาติ ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ ๓. ศาสตร์สากล เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง 
 ขอให้เกษตรศาสตร์หนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน เป็นหนึ่งเดียวกัน และรวมพลังสามัคคีกัน สนับสนุน
ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง เกษตรศาสตร์หนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์สบิ คอื กรรมการสภามหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ร้อย คือ ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์พนั  
คอื อาจารย์และบคุลากร เกษตรศาสตร์หมืน่ คือ นสิติปัจจุบนั เกษตรศาสตร์แสน คอื นิสติเก่า เกษตรศาสตร์ล้าน  
คอื ประชาชนชาวไทยทัง้แผ่นดนิ ซ่ึงทกุท่านสามารถตดิตามการด�าเนินงานของสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ได้ที่เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ council.ku.ac.th

รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์
 

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ ๑ ประจำ�เดือนธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๘



นายลักษณ์  วจนานวัช

ดร.กนิษฐา  กาญจนจารี

รศ.ดร.พีรเดช  ทองอ�าไพ

ศ.ดร.สืบศักดิ์  สนธิรัตน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายชุมพล  พรประภา

นายเอนก  บุญหนุนนายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริพลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ

นายวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์

นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์

นายสกล  มงคลธรรมากุล

โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
หน้า ๑ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๙๐ ง วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรวม ๑๑ คน  
กรรมการสภามหาวทิยาลยัโดยต�าแหน่ง ๓ คน กรรมการสภามหาวทิยาลัย ประเภทผู้บรหิาร ๘ คน  กรรมการสภามหาวทิยาลยั ประเภทคณาจารย์ประจ�า 
๘ คน กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๑ คน และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๓๒ คน ดังนี้

รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง 

ประกอบด้วย 

 - รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน
    รักษาการแทนอธิการบดี 
 - นายอ�านวย  เนตยสุภา
    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 - รศ.นสพ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
    ประธานสภาข้าราชการ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

 ประกอบด้วย

 ผู้บริหารกลุ่มรองอธิการบดี
 - ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 ผู้บริหารที่เป็นคณบดี กลุ่มวิทยาศาสตร์
 - ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์ 
    คณบดีคณะวนศาสตร์ 
 - รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน
    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน
 - ผศ.รัชด  ชมภูนิช
    คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ผู้บริหารที่เป็นคณบดี กลุ่มสังคมศาสตร์
 - ผศ.ดร.พุทธชาติ  โปธิบาล
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 - ดร.อนามัย  ด�าเนตร
    คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 ผู้บริหารที่เป็นผู้อ�านวยการสถาบัน ส�านัก
 - รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน์ 
     ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ดร.เปรมปรีดิ์  บุญรังษี 
    ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด ก�าแพงแสน

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า  

 ประกอบด้วย

 - รศ.ดร.เชาว์   อินทร์ประสิทธิ์  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน
 - ดร.ธานินทร์   คงศิลา 
    คณะเกษตร
 - รศ.พาสินี   สุนากร 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 - ผศ.ดร.รวิพิมพ์   ฉวีสุข
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

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. นายสมศักด์ิ  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  ตามที่เสนอทุกราย 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ 
รองนายกรัฐมนตร ี

 - ผศ.ดร.สุนทรี   ขุนทอง 
    คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
 - รศ.ดร.นท.สุมิตร  สุวรรณ 
    คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 - รศ.ดร.สุรวิช  วรรณไกรโรจน์
    คณะเกษตร
 - รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์
    คณะเศรษฐศาสตร์

 กรรมการและเลขานกุารสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

 - รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร 
    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 - นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล
    รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



 - รศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ ด�ารงต�าแหน่งในการบริหารเป็น
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ตั้งแต่ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสี่ปี 

การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘   
 - ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ ด�ารงต�าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะ 
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งสี่ปี 
 - รศ.ชเูกยีรต ิรกัซ้อน ด�ารงต�าแหน่งในการบรหิารเป็นผูอ้�านวยการส�านกั 
ส่งเสรมิและฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมี
วาระการด�ารงต�าแหน่งสี่ปี 

การประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 - ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา ด�ารงต�าแหน่งในการบริหารเป็นคณบด ี
คณะสงัคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระ
การด�ารงต�าแหน่งสี่ปี 

การประชุมครั้งที่ ๙/2558 เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.2558 
 - ผศ.ศุภชาติ สุขารมณ์ ด�ารงต�าแหน่งในการบริหารเป็นคณบด ี
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสี่ปี 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 - ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล ด�ารงต�าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี 
คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสี่ปี 
 - ผศ.ดร.ศมณพร  สุทธิบาก ด�ารงต�าแหน่งในการบริหารเป็นคณบด ี
คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ ตัง้แต่วนัที ่๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสี่ปี

 สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครัง้ท่ี ๗/๒๕๕๘ เมือ่วนัที่  
๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาแต่งตั้ง รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประเภทผู้บริหาร เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
และต่อเนื่อง และในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒ (ลับ) เมื่อวันที่ ๑๐ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี จ�านวน ๑๕ คน  
ดังนี้

๑.  รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี
 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๒.  ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๓.  ดร.ด�ารงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
๔.  ดร.ณรงค์ชยั พพิฒัน์ธนวงศ์ รกัษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกจิการพิเศษ
๕.  รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อ�านวยโชค รักษาการแทนรองอธิการบดี
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
๖.  รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๗.  รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
๘.  ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๙.  รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
๑๐. ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
๑๑. รศ.ดร.พูนพภิพ เกษมทรพัย์ รกัษาการแทนรองอธิการบดฝ่ีายวิเทศสมัพนัธ์
๑๒. ดร.พรีะพงศ์ ตรยิเจรญิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
๑๓. รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์ค�า รักษาการแทนรองอธิการบดี
 วิทยาเขตก�าแพงแสน
๑๔. รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดี
 วิทยาเขตศรีราชา
๑๕. รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งค�า รักษาการแทนรองอธิการบดี
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

   แต่งตั้งคณบดี และผู้อ�านวยการส�านัก

 ในระหว่างเดือน พฤษภาคม - พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณบดีและผู้อ�านวยการส�านัก จ�านวน ๘ คน ดังนี้

การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 - ศ.น.สพ.ดร.อภินนัท์ สปุระเสรฐิ ด�ารงต�าแหน่งในการบรหิารเป็นคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสี่ปี 

แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สภามหาวทิยาลัยอนมุตัข้ิอบงัคบั
และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ตามพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการ 
 ด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. ขอ้บังคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วา่ดว้ยการก�าหนดจ�านวนคณุสมบตั ิ 
 และลกัษณะตอ้งหา้มของรองอธกิารบดแีละผูช้ว่ยอธกิารบด ีพ.ศ. ๒๕๕๘
๗. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการรักษาการแทน การ 
 มอบอ�านาจให้ปฎิบัติหน้าที่แทน และการมอบอ�านาจช่วงให้ปฎิบัติ 
 หน้าที่แทน พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
 พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๙.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ  
 สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
 ให้ทุนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  
 พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ  
 พ.ศ. ๒๕๕๘

  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    จ�านวน ๒ ฉบับ

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ก�าหนดเขตการศึกษาเป็น 
 วิทยาเขต

ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนมุตัข้ิอบงัคบัและประกาศมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
รวม ๑๓ ฉบับ ดังนี้

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    จ�านวน ๑๑ ฉบับ

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยส�านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพ 
 ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยก�าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน 
 ประจ�าต�าแหนง่รกัษาการแทนอธิการบดี รกัษาการแทนรองอธิการบด ีและ 
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๕KU Council Newsletter
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘



6
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘

KU Council Newsletter

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เพือ่ให้การพฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง และเพือ่ให้การปรบัเปลีย่นสถานภาพ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลยัในก�ากับของรฐั ด�าเนนิไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวทิยาลยั 
จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

 ๑. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ 

 ๒. คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี รศ.ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นประธานอนกุรรมการ ซึง่สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้พจิารณาอนมุตังิบประมาณเงนิรายได้ ประจ�าปี 
บัญชี (ปีงบประมาณ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกชั้นน�า โดยมี ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ

 - การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เร่ือง 
“Regional Challenges and Opportunities in 
Water, Energy and Food (WEF) Sustainability” 
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร  

 - การจดับรรยายใหแ้ก่นสิติในหวัขอ้ “ประเทศไทยและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรส์ูก่ารเป็นประชาคม
อาเซียน” เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

 ๔. คณะอนกุรรมการจดัท�าร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ และแนวทางการบรหิาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ โดยมี รศ.ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ ซ่ึงได้จัดระดมความคิดในการทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนจัดท�ากรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องสัมมนา 
อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

๕. คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบนโยบาย 
และแนวทางการพฒันาระบบการประเมินเพือ่ 
พฒันาคณุภาพและมาตรฐานของมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช  
กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ ิ เป็นประธาน 
อนุกรรมการ ซ่ึงมหีน้าทีจ่ดัท�าร่างกรอบนโยบายและ 
แนวทางการพฒันาระบบการประเมนิผลการปฏบิติังาน 
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ทีส่อดคล้องกบัแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ระยะเร่งด่วน ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว  
รวมถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เอ้ือ 
ต่อการวางแผน การด�าเนินงาน การตดิตามตรวจสอบ  
และการประเมินผล (PDCA) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดมความคิด
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เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘

๑

๔

๗ ๘

๒

๕

๓

๖

ครั้งที่ ๑ กิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัย พบผู้บริหาร” 
 วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ครั้งที่ ๒ กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ ก.บ.ม.” 
  วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓ กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม บางเขน” 
  วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ครั้งที่ ๔ กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม ศรีราชา” 
  วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

    เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘  
 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพ่ือนร่วมงาน  
ในกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ ประชาคม มก. “ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สู่ทศวรรษที่ ๘ ” เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  และการบริหารงานเชิงระบบ KU Super Plus โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล น�าไปสู่ยุทธศาสตร์ 6 U มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ ลดความ
เหลื่อมล�้าของสังคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี กิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พบ ประชาคม มก. “ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘ ” ระหว่างเดือน
สิงหาคม - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  จัดขึ้นรวม ๘ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๕  กจิกรรม “สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พบประชาคม ก�าแพงแสน”
 วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๖ กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม 
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร”
 วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๗ กจิกรรม “สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พบส�านกังานอธิการบด”ี
 วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ครั้งที่ ๘ กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้น�านิสิต”
 วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมวลภาพ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ ประชาคม มก.

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม มก. 

๑ ครั้งที่ ๑ “นายกสภามหาวิทยาลัย พบผู้บริหาร” 
๒ ครั้งที่ ๒ “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ ก.บ.ม.” 
๓ ครั้งที่ ๓ “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม บางเขน” 
๔ ครั้งที่ ๔ “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม ศรีราชา” 
๕ ครั้งที่ ๕ “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม ก�าแพงแสน”
๖ ครั้งที่ ๖ “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร”
๗ ครั้งที่ ๗ “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบส�านักงานอธิการบดี”
๘ ครั้งที่ ๘ “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้น�านิสิต”



 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานเลี้ยง 
แสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
โอกาสนี้ นายกสภาฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีพร้อมมอบแจกันดอกไม้ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 
รักษาการแทนอธิการบดี และนายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  
ตามล�าดับ โดยมีคณะผู้บรหิารและคณาจารย์ร่วมแสดงความยนิดี เมือ่วนัที ่๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ เซ็นทรลัพลาซ่า ลาดพร้าว กรงุเทพ ฯ จดัโดย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้า ฯ ให้สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์มาพระราชทาน 
ปรญิญาบตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศกึษาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวนท้ังสิน้ ๑๓,๖๓๐ คน  
ระหว่างวนัที ่๒๖ - ๓๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารจกัรพนัธ์เพญ็ศริ ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน
 โอกาสนี ้สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีพระราชทานพระอนุญาต 
ให้กรรมการสภามหาวทิยาลยั และคณะผูบ้รหิาร ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึด้วย เม่ือวนัท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประมวลภาพกิจกรรม นายกสภา
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร 
เข้าร่วมในพิธพีระราชทานปริญญาบตัร 

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗

  ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 เนือ่งในงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๗ สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
อนมัุติปรญิญากติตมิศกัดิแ์ก่ผูท้รงคุณวุฒิ จ�านวนท้ังสิน้ ๙ คน ประกอบด้วยดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์๗ คน  
และ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒ คน ดังนี้
 ๑. ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา
 ๒. นายเอนก  ลิ่มศรวีิไล ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์สาขาวชิาการปรับปรงุพนัธุพื์ช
 ๓. นาวาตรี วิชา  ยุกตานนท์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
 ๔. รศ.ดร.สุพิตร  สมาหิโต   ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา
 ๕. นายปราโมทย์  ไม้กลัด   ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
    สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า
 ๖. ศ.เลอสม  สถาปิตานนท์  ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 ๗.  Professor Eric  Dubreucq ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 ๘. นางนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติกติติมศกัด์ิ สาขาวชิาคหกรรมศาสตรศึกษา
 ๙. นายประสิทธิ์  ศรีสุขจร   ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
    สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

งานเลี้ยงแสดงความยินดี
แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗

๘
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีท่รงมพีระราชประสงค์ในการพระราชทาน 
ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการก่อตั้ง 
สถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ หมู่บ้านโออองกุม ต�าบลออมเรียง อ�าเภอ 
หโปง จังหวัดก�าปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการนี้ สภามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น�าคณะ 
ผู้บริหาร อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย เดินทางไปส�ารวจพื้นที่ร่วมกับ 
กรมกจิการชายแดนทหาร ในระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
เพื่อร่วมจัดท�าผังแม่บทสถาบันเทคโนโลยี ก�าปงสปือ ให้เป็นไปตาม
ก�าหนดการทีส่มเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารจีะเสดจ็ ฯ  
ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

  สภามหาวิทยาลยั สนองพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ     
  สยามบรมราชกมุาร ีร่วมจดัท�าผงัแม่บทสถาบนัเทคโนโลยกี�าปงสปือ

 รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
ในการประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารก่อสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับ พลตรีวีระศักดิ์  
รกัษาทรพัย์ เมือ่วนัที ่๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชมุ ๙ อาคารสารนเิทศ ๕๐ปี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อสนองพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพ 

  นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะ
  ผู้บริหาร เยี่ยมเยือนและสร้างความ    
  ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมาะล�าใย    
  ประเทศสหภาพเมียนมา 

 รศ.ดร.วโิรจ  อิม่พทิกัษ์ นายกสภามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั  
เดินทางไปเยือนและสร้างความร่วมมือกับ 
มหาวทิยาลัยเมาะล�าใย ประเทศสหภาพเมยีนมา  
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยการประสานงานของสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ท่ีจะขยายกรอบความร่วมมอืและด�าเนนิกจิกรรม 
ทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กร 
ภาครฐัและเอกชนของประเทศสหภาพเมยีนมา  
ในการนีน้ายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยม 
คารวะผูบ้ริหารระดับสงูของท้องถ่ิน เพ่ือหารือ
แนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเมาะล�าใย 
และเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้าพลังแก๊ส 
Myanmar Lighting (IPP) Co., Ltd. ด้วย

  นายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธานในพธีิ     
  ลงนามความร่วมมอืขยายผลน�าความรู้
  สู่ชุมชน ระหว่าง มก. และ ธ.ก.ส.

 รศ.ดร.วโิรจ อิม่พทิกัษ์ นายกสภามหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนามความ 
ร่วมมอืทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคาร 
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รศ.ดร.บญัชา  
ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นักวิจัย  
มก. คณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๖  
พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที ่ธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ส�านักงานใหญ่ บางเขน  
 บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการดังกล่าว  
มีระยะเวลาความร่วมมือ ๕ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อการพัฒนาชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรไทย ครอบคลมุกจิกรรมหลัก ๓  ด้าน  
คือ ๑. การน�าความรู้สู่ชุมชน (Social Engagement)  
๒. การพฒันาบคุลากรและนสิติ (Human Resource 
Development) ๓.การใช้ทรพัยากรร่วมกัน (Synergy) 

 ในการนี ้นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และคณะ ฯ จะเข้าพบและหารือเพื่อสานต่อการ 
ด�าเนินงานกับรองประธานสภาการค้าและอตุสาหกรรม 
แห่งชาติลาว เข้าเยี่ยมเจ้าเมืองสังทองหารือเรื่อง
การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและวิชาชีพ 
ที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ ณ เมืองสังทอง  
นครเวยีงจนัทน์ เมอืงเศรษฐกจิการเกษตรทีส่�าคญั  
(HUB) ของ สปป.ลาว พบปะกบัเกษตรกรทีผ่่านการ 
อบรมจากมหาวิทยาลัยชาวนา และเข้าพบอธิบดี 
วทิยแุห่งชาต ิสปป.ลาว เพ่ือหารอืเรือ่งการแลกเปลีย่น 
ข้อมลูทางการเกษตรในรปูแบบรายการวทิยกุระจายเสยีง  
และการให้การฝึกอบรมกับบคุคลากรของวทิยแุห่งชาติ 
สปป.ลาว ทางด้านวิชาการและด้านเทคนิคต่อไป

  นายกสภามหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ
  คณะผู้แทนสภาหอการค้าไทยหารือ มก.      
  เปิดประตูสู่ประเทศสหภาพเมียนมา 

 รศ.ดร.วโิรจ อ่ิมพทิกัษ์ นายกสภามหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภา 
หอการค้าไทย น�าโดย นายนยิม ไวยรัชพานชิ รองประธาน 
กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีผูบ้ริหาร 
มหาวทิยาลยั อาท ิรศ.ดร.บญัชา ขวัญยนื รกัษาการ 
แทนอธกิารบดี รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกรู  
รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและพฒันา  
รศ.ดร. พนูพภิพ เกษมทรัพย์ รักษาการแทนรองอธกิารบดี 
ฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ ดร. ด�ารง ศรพีระราม รกัษาการแทน
รองอธกิารบดฝ่ีายบรกิารวชิาการ เข้าร่วมการประชมุ 
ปรกึษาหารอื ในโอกาสทีม่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มนีโยบายท่ีจะขยายกรอบความร่วมมอืและด�าเนนิ 
กจิกรรมทางวชิาการร่วมกบัสถาบนัการศกึษา องค์กร 
ภาครฐัและเอกชนของเมียนมา และสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทยเป็นสถาบันหลักทางธุรกิจที่มี
องค์ความรู้ มีเครือข่ายและความร่วมมือที่เข้มแข็ง
ของทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๙ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กิจกรรม

  นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อม คณะ ฯ เยี่ยมเยือนและสานต่อความร่วมมือกับ
  สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ธ.ก.ส. รองเลขาธิการหอการค้าไทย  
ผูอ้�านวยการสถานวีทิย ุม.ก. ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิและฝึกอบรม จะเดนิทางไปเยีย่มเยอืนและสานต่อ
ความร่วมมอืด้านวชิาการและบรกิารทางวิชาการเพือ่พัฒนาทรพัยากรบคุคล ให้แก่ ประชาชน เกษตรกร  
ผูป้ระกอบการ เจ้าหน้าทีส่ภาการค้าและอตุสาหกรรมแห่งชาตลิาว สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  
(สปป.ลาว) ซึง่ทัง้สองฝ่ายได้จดัท�าบนัทึกความร่วมมอืกนัเมือ่วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึง่นบัเป็น 
ความร่วมมือทางวิชาการในภาคธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก นอกเหนือจาก 
ความร่วมมือด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด�าเนินการอยู่ 
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เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘



  ๕๒ ปี วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี

 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า  
ผูน้�านสิติ และนสิติชัน้ปีที ่๑ จ�านวนกว่า ๒,๐๐๐ คน พร้อมใจกนัแสดงความจงรกัภกัดแีด่พระบาทสมเดจ็- 
พระเจ้าอยูห่วั ในงาน “วนัทีร่ะลกึวนันนทรทีรงปลกู ดนตรทีรงโปรด สบืสานวันทรงดนตร”ี ครบรอบ ๕๒ ปี  
แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
เสดจ็ฯ มาทรงปลกูต้นนนทร ีต้นไม้ประจ�ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ�านวน ๙ ต้น ณ บรเิวณหอประชมุ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับทรงดนตรีที่หอประชุมเป็นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๐๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. โอกาสนี ้นายกสภามหาวทิยาลยั  
ประธานในพธิ ี ได้กล่าวค�าประกาศราชสดดีุเฉลิมพระเกยีรติ  
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยูหั่ว วนัที ่๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย เม่ือวันที่  
๒๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ หอประชมุมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์  

  ๑ ทศวรรษ สระสวุรรณชาดพระราชทาน

 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “๑ ทศวรรษ  
สระสุวรรณชาดพระราชทาน” และเยีย่มชมกจิการ 
ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
บางเขน โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จดักิจกรรมขึน้ 
เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงพระราชทานสระสุวรรณชาด 
ส�าหรบับ�าบดัสนุขัท่ีป่วยด้วยโรคข้อกระดูก กล้ามเนือ้  
ระบบประสาท เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ บริเวณสระสุวรรณชาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ร้อยดวงใจร่วมลงนามถวายพระพร

 รศ.ดร.วิโรจ อิม่พทิกัษ์ นายกสภามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร และ
บุคลากร น�าแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ ถวายและ 
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระ-
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน เมื่อวันที่  
๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
ในพระบรมมหาราชวัง   เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่    

  มหาวทิยาลยัแห่งเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัล

 รศ.ดร.วิโรจ อิม่พทิกัษ์ นายกสภามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน Digital KU Day :  
Next Step towards a digital University เดนิหน้า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู ่มหาวิทยาลัยแห่ง 
เศรษฐกิจและสงัคมดจิทิลั ซึง่ส�านกับรกิารคอมพวิเตอร์ ในฐานะหน่วยงานให้บรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จดัขึน้เพ่ือตอบสนองนโยบายและแนวทางการบรหิารงานเชงิระบบ KU Super Plus และประกาศตวัเป็น 
มหาวิทยาลัยดิจิตอลอย่างเป็นทางการ ภายใต้ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้มแข็ง  
ทัง้ ๓ ด้าน ได้แก่ Super Infra โครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอท ีSuper Data ข้อมลูเพือ่การบริหารมหาวทิยาลยั 
และคลังข้อมูลขนาดใหญ่ และ Super Service นวัตกรรมการบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ตอบสนอง 
คนรุ่นใหม่ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ส�านักบริการ 
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  นายกสภามหาวิทยาลัย เปิดการประชุม 
  สภานสิตินกัศึกษาสมัพันธ์แห่งประเทศไทย 

 รศ.ดร.วิโรจ อิม่พิทกัษ์ นายกสภามหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา
นิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๒  
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งสภาผู้แทนนิสิต 
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีสภานิสิตนักศึกษา 
ทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมจ�านวน ๒๑ สถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุมก�าพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  บ�าเพ็ญกุศลพระศพ 
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญกุศลพระศพ  
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ พระต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นับเป็นวันที่ 
๗๔๕ ของพิธีบ�าเพ็ญกุศล
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  นายกสภามหาวิทยาลัย เปิดโครงการคืน    
  จักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ภายใต้นโยบาย Green University

 รศ.ดร.วโิรจ อิม่พทิกัษ์ นายกสภามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการคนืจกัรยาน 
สูม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่โครงการ  
KU Eco ภายใต้นโยบาย Green University “ KU Eco -  
Bike Walk Slim ” โดยน�าคณะผู้บริหาร บุคลากร  
นสิติเก่า และนสิติปัจจบุนั ร่วมป่ันจกัรยานเพือ่สขุภาพ  
ย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อแม่”  
เมือ่วนัที ่๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารสารนเิทศ  
๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 โครงการคนืจกัรยานสูม่หาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
ก�าหนดปฏบิติัการท่ีเรยีกว่า Operation KU White 
Bike Green Campus • Healthy Community  
ทั้งที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ  
๓ วิทยาเขต คือ วิทยาเขตก�าแพงแสน วิทยาเขต

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ร่วมบันทกึประวัตศิาสตร์ กิจกรรม
  จักรยานเฉลิมพระเกียรติ 
  “ปั่นเพื่อแม่” 

 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน  
รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตชั้นปีที่ ๑ และประชาชน  
จ�านวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เฝ้า ฯ รบัเสดจ็สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร  
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจักรยานน�าพสกนิกรปั่นจักรยาน 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
เฉลมิพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ “ป่ันเพือ่แม่ Bike for Mom 2015”  
เข้ามาในพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เมือ่ที ่๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๒๐ น. 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รู้สึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นับ 
เป็นบุญและสิริมงคลอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเป็นพื้นที่เส้นทาง 
ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยมีผู้บริหาร 
มหาวทิยาลัยเข้าร่วมป่ันจกัรยานในขบวน A ขบวน B และขบวน C นอกจากน้ีมหาวทิยาลยั 
ยังเป็นจุดพักขบวนจักรยาน จุดลงทะเบียนขบวน C 3 เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
และงานอ�านวยการในกจิกรรมจกัรยานเฉลมิพระเกียรต ิรวมทัง้เปิดครวัมหาวทิยาลยัให้บรกิาร
อาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชน

ศรีราชา และ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร  
ทัง้นี ้ดร.กนษิฐา กาญจนจารี ประธานกองทนุการศกึษา 
ยั่งยืน มูลนิธิสวิตา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูท้รงคุณวุฒ ิได้มอบจกัรยานเพ่ิมเตมิในการปฏบิตักิาร
ครัง้นีแ้ก่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จ�านวน ๒,๑๐๐ คนั  
ได้แก่ บางเขน และ วิทยาเขตก�าแพงแสน จ�านวน
แห่งละ ๕๐๐ คัน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร จ�านวน ๑,๐๐๐ คัน และวิทยาเขตศรีราชา
จ�านวน ๑๐๐ คัน

๑ วิทยาเขตก�าแพงแสน
๒ วิทยาเขตศรีราชา

๓ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ     
    จังหวัดสกลนคร  

๑ ๒ ๓

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แสดงความจงรักภักดี     
  กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ร่วมกิจกรรม      
  จักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ”

 รศ.ดร.วโิรจ อิม่พทิกัษ์ นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
น�าคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมซ้อมปั่นจักรยานเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ- 
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ Clean Bike  
for Dad” กิจกรรรมประวัติศาสตร์เพื่อแสดงความจงรักภักดี  
กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ ร่วมใจทดแทนพระคณุพ่อ 
และเพ่ือความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติ โดยมีผู ้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมปั่นจักรยานในขบวน D 2 จ�านวน ๓๑ คน  
มหาวิทยาลัยจัดนิสิตอาสาจ�านวนประมาณ ๕๐๐ คน เพื่อ 
อ�านวยความสะดวกแก่ผู ้เข ้ากิจกรรม และผู ้บริหารของ 
มหาวิทยาลัยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
และงานอ�านวยการในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ  
“ปั่นเพื่อพ่อ” เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา  
๙(๑) ได้บัญญัติให้ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานของ 
มหาวทิยาลัย ท�าหน้าทีร่องรบัภารกิจของสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ที่เพิ่มขึ้น และรองรับการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
จึงได้อนุมัติจัดตั้งส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น 
หน่วยงานภายในข้ึนตรงต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยม ี
นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล ด�ารงต�าแหน่งรักษาการแทนผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย  

 ส�านกังานสภามหาวทิยาลยั ประกอบด้วยส่วนงานภายใน ๓ งาน ได้แก่
 ๑. งานบริหารและธุรการ 
 ๒. งานประชุม
 ๓. งานประสาน ติดตามและประเมินผล

 ภารกิจของส�านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. ท�าหน้าทีส่นบัสนนุการปฏบิติังานตามอ�านาจหน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยั 
 ๒. เป็นเลขานกุารและประสานงานในการประชมุสภามหาวทิยาลยั 
  และกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 ๓. ด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย 
  และการสรรหาผู้บริหารหน่วยงานชองมหาวิทยาลัย 
 ๔. ศกึษา วเิคราะห์ กลัน่กรองเรือ่งเพือ่เสนอบรรจวุาระการประชุม 
  สภามหาวิทยาลัย 
 ๕. ตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตังิานตามมตสิภามหาวทิยาลยั 
  ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
  น�าไปปฏิบัติ 
 ๖. ประสานงานการจัดท�าระเบยีบ ข้อบงัคับ ประกาศหรอืค�าสัง่ของ 
  สภามหาวิทยาลัย 
 ๗. จดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานของสภามหาวทิยาลยัในรอบปี 
  ที่ผ่านมา 
 ๘. รวบรวมจดัท�า และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของสภามหาวิทยาลยั

  สภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น�ากรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ  
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการด�าเนินงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ  
“การเตรียมตัวเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ”โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 การศึกษาดูงานครั้งน้ี เพ่ือศึกษาวิธีการ ขั้นตอน แนวทางการบริหารจัดการ  
ตลอดจนการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ ปัญหาและอปุสรรคในการปรบัเปลีย่น 
สถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา 
รปูแบบการบรหิารจัดการส�านักงานสภามหาวทิยาลยัและการบรหิารจดัการส่วนกลาง 
ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ 
พระราชบัญญัติฉบับใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น 
ได้ปรบัเปลีย่นสถานะเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐัแล้ว เมือ่วนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีรูปแบบการบริหารจัดการส�านักงานสภามหาวิทยาลัยและส่วนกลาง 
ที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ชั้น ๔ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารสภามหาวิทยาลัยได้ที่ council.ku.ac.th 
โทรศัพท์-โทรสาร ๐๒ ๙๔๒ ๘๑๔๖ โทรศัพท์ภายใน  ๐๒ ๙๔๒ ๘๒๐๐ 

ต่อ ๔๔๐๖, ๔๔๑๑   e-mail : kucouncil@ku.ac.th

ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินหน้ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ KU Super Plus 

สัมมาทิฐิภิรมย์ ได้ที่ council.ku.ac.th

ขอเชิญติดตาม

  แนะน�าส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา :  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล, 
 นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์, นางสุขวิมล ช่างช�านิ, นางสาวสุปราณี เทียนเล็ก
ผู้จัดพิมพ์ :  ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส
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๘ KU CounCil newsletter
ติดต่อ  ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชั้น ๔ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี)
 ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
 โทรศัพท - โทรสาร ๐๒ ๙๔๒ ๘๑๔๖, ๐๒ ๙๔๒ ๘๒๐๐ ต่อ ๔๔๐๖, ๔๔๑๑ 
 E-mail : kucouncil@ku.ac.th  Website : council.ku.ac.th

ที่อยู่ผู้รับ  
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