


วันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



ชื่นชมพระบารมี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจักรยานน�าคณะบุคคลและประชาชนเข้าไปใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์

Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พร้อมกบัผูบ้รหิารมหาวิทยาลัย บคุลากร นสิิต และประชาชนจ�านวนมากกว่า ๘,๐๐๐ คน ได้เฝ้า 
รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุุฎราชกุมาร และ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจักรยานน�า 
พสกนกิร ร่วมป่ันจกัรยานเฉลิมพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างความปลื้มปิติยินดี
แก่ชาวมหาวิทยาลัยและพสกนิกรโดยถ้วนหน้า

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารได้จัดกิจกรรมร่วมในโครงการ Bike for Dad ปั่นเพ่ือพ่อ โดยมีผู้บริหารร่วม
การปั่นจักรยานในขบวน จ�านวน ๓๑ คน และนิสิตจ�านวน ๕๐๐ คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นับเป็นกิจกรรมเทอดพระเกียรติ 
พระมหากษัตริย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มภาคภูมิ
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(รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 นับแต่ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ คนที่ ๒๘  

เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จนมาถึงเหตุการณ์ที่

มหาวทิยาลยัเกษตรศาตร์จะต้องจารกึไว้เป็นจดุเปล่ียนทีส่�าคญั

ในประวัติศาสตร์ กล่าวคือการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในราชกจิจานเุบกษา 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ 

๖๖ ก โดยให้มผีลบงัคบัใช้วนัถดัไปคอืวนัเสาร์ที ่๑๘ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้มีการเชิญประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย

คณบดี ผู้อ�านวยการส�านัก/สถาบัน เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์

การบริหารงานและวางแผนการด�าเนินงานมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ในฐานะมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐอย่างเป็น

ทางการในวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นับเป็น 

ห้วงเวลาที่มีความส�าคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 

๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นองค์กรสูงสุดทีม่ ี

หน้าที่ก�ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย 

ในระดบันโยบาย ซึง่ต้องมคีวามรับผิดชอบและมธีรรมาภิบาลสงู 

ในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเดินหน้า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘ อย่างเป็นระบบ  

สภามหาวทิยาลยัจงึได้ประกาศนโยบายการท�างานเชงิรกุภายใต้ 

หลักการ KU++ Super Plus 2558 สัมมาทิฐิภริมย์ คนส�าราญ  

งานส�าเรจ็ โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล กล่าวคือ สภามหาวิทยาลัย 

และฝ่ายบริหารจะต้องมส่ีวนร่วมบรหิารมหาวิทยาลยัไปด้วยกนั  
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เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 6U คือ Green University,  

Digital University, Research University, World Class  

University, Social Responsibility University และ  

Happiness University โดยยึดมั่นอุดมการณ์มุ ่งสร้าง 

ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือความกินดีอยู ่ดีของชาติ เพื่อลด 

ความเหลื่อมล�้าของสังคม โดยน�าศาสตร์ ๓ ศาสตร์ คือ  

๑. ศาสตร์พระราชา น้อมน�าพระบรมราโชวาทของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั มาก�าหนดเป็นหลกัของมหาวิทยาลยั คอื 

การเป็น “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” เน้นการเป็นผู้น�าองค์ความรู้ 

ด้านเกษตร อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๒. ศาสตร์ชมุชน มุ่งสร้างความกนิดอียูด่ขีองชาต ิตามเอกลกัษณ์

ของมหาวิทยาลัย และ ๓. ศาสตร์สากล เพื่อความเป็นเลิศทาง

วิชาการ บูรณาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาชุมชน 

สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้น้อมหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เพือ่การบรหิารและพฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์อย่างเป็น

รูปธรรม ตลอดจนนโยบายการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นผูน้�าในการเป็นมหาวทิยาลัยแห่งคุณธรรม ส�าหรบันโยบาย

ด้านการเปิดประตูสู่อาเซียน สภามหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการ

เพือ่ตอบสนองการเป็นหนึง่เดยีวของอาเซยีนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ได้แก่ การสนองพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ร่วมจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับประเทศสหภาพพม่า และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น

สารจาก... นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ขอให้เกษตรศาสตร์หนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน เป็น

หนึง่เดียวกัน และรวมพลังสามคัคกัีน สนบัสนนุให้มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน

 เกษตรศาสตร์หนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 เกษตรศาสตร์สิบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 เกษตรศาสตร์ร้อย คือ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย           

 เกษตรศาสตร์พัน คือ คณาจารย์และบุคลากร 

 เกษตรศาสตร์หมื่น คือ นิสิตปัจจุบัน 

 เกษตรศาสตร์แสน คือ นิสิตเก่า

 เกษตรศาสตร์ล้าน คือ ประชาชนชาวไทย

 

 ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เราเชือ่มัน่ 

ว่าด้วยความรัก สามัคคีและปราถนาดีของบุคลากรทุกฝ่าย  

จะสามารถน�าพามหาวิทยาลยัทีเ่ป็นทีร่กัยิง่ของเราให้สามารถ 

พัฒนาและก้าวไกลไปได้เช่นค�าขวัญทีว่่า “เดินหน้ามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์สู่ทศววรษที่ ๘” อย่างมั่นคง ยั่งยืน นิรันดร์



สารบัญ
  หน้า

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย

บทสรุปผู้บริหาร

พัฒนาการกิจการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• การจัดตั้งส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการด�าเนินงาน 

• นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ผลการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘”

• การอนุมัติข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย

• การอนุมัติหลักสูตร

• การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗

• การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘

• การอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

• การแต่งตั้งผู้บริหาร และผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

การด�าเนินโครงการตามนโยบาย

• การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

 ๑. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

 ๒. คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๓. คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

 ๔. คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหาร  

  และพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๕. คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการประเมิน

  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• โครงการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๑. โครงการ “คืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

 ๒. โครงการ “เกษตรศาสตร์อาศรม ๒๕๕๘”
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  หน้า

 ๓. โครงการจัดตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์อาเซียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๔. โครงการจัดตั้งศูนย์เกษตร อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประเทศไทยและอาเซียน

 ๕. โครงการด้านพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๖. โครงการ “เกษตรศาสตร์ พอเพียง”

 ๗. โครงการ “เกษตรศาสตร์ คุณธรรม”

 ๘. การด�าเนินงานตามนโยบายเปิดประตูสู่อาเซียน

  ๘.๑ การสนองพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   ร่วมจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

  ๘.๒ การจัดท�าความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ

   มหาวิทยาลัยเมาะล�าไย ประเทศสหภาพเมียนมา

กิจกรรมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก : พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• 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�าร่างกรอบแนวทางการส่งเสริม

 และพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

• ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย

 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบนโยบาย

 และแนวทางการพัฒนาระบบการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ก�าหนดเขตการศึกษาเป็นวิทยาเขต

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการประชุมและวิธีการด�าเนินงานของ

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘

กลุ่มบริหารงานบุคคล

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ

 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยก�าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินประจ�าต�าแหน่ง

 รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘                                                              

• 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

กลุ่มการศึกษาและนิสิต

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีให้ทุนนิสิตของ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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 รองศาสตราจารย์ ดร.วโิรจ อิม่พทิกัษ์ ได้รบัพระบรม 

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้เป็นนายกสภามหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ คนที ่๒๘ พร้อมด้วยกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ

อกี ๑๑ ท่าน ได้แก่ ๑. ดร.กนิษฐา กาญจนจาร ี๒. นายชนติร   

ชาญชยัณรงค์ ๓. นายชมุพล พรประภา ๔. รองศาสตราจารย์  

ดร.พรีเดช  ทองอ�าไพ ๕. นายลกัษณ์ วจนานวชั ๖. นายวนัส  

แต้ไพสฐิพงษ์ ๗. พลเอก วุฒนัินท์ ลลีายุทธ ๘. นายสมศกัดิ์  

โชติรัตนะศิริ ๙. ศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ สนธิรัตน  

๑๐. นายเอนก บุญหนุน ๑๑. นายสกล มงคลธรรมากุล  

ตัง้แต่วนัพุธที ่๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศลงวนัที่  

๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์และกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดนี้ได้มี 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งแรก  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเป็นการ 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเตรียมการรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะเกิดขึ้น คือการปรับเปลี่ยน

สถานภาพของมหาวิทยาลยัไปเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบั

ของรัฐ สภามหาวิทยาลัยจึงเตรียมความพร้อมโดยไป

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐท่ีมีการเปลี่ยนสถานภาพ

มาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการและมีโครงสร้าง

การจดัการศกึษาใกล้เคยีงกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ต่อมา เมือ่พระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ได้เชิญประชุมคณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหน่วยงาน 

ในสังกัดส�านักงานอธกิารบด ีเพือ่ก�าหนดแนวปฏบิตัแิละ 

วธิดี�าเนนิงานเกีย่วกบัการบรหิารของมหาวทิยาลยั ภายใต้

พระราชบญัญติัใหม่ ให้สามารถขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน

ด้านต่างๆ ให้เป็นไปโดยต่อเนื่อง โดยสภามหาวิทยาลัย

ได้จัดพิมพ์พระราชบัญญัติใหม่เป็นรูปเล่ม เผยแพร่ให ้

ส่วนงาน หน่วยงาน บุคลากร และนิสิต ได้รับทราบอย่าง 

ทัว่ถงึด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่อ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของสภามหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนไป 

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นองค์กรสูงสุด 

ในการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรา 

๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้บัญญัติอ�านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล

กจิการท่ัวไปของมหาวทิยาลยั ซ่ึงรวมถึงการวางนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย วางระเบียบและออกข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย อนุมัติการให้ปริญญา พิจารณาการจัดตั้ง 

การรวม และการยบุเลิกหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้การแบ่ง

ส่วนราชการของหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

การศกึษา พจิารณาเสนอเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์พิเศษ ตลอดจนแต่งตั้งและถอดถอน 

ผู้บริหารระดับสูง นอกจากนีย้งัมอี�านาจและหน้าทีใ่นการ 

อนมัุติงบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลยั 

วางระเบยีบและออกข้อบงัคบัต่างๆ เก่ียวกบัการเงนิและ 

ทรพัย์สนิของมหาวิทยาลยั รวมถงึพจิารณาและให้ความ 

เหน็ชอบในเรือ่งทีเ่กีย่วกบักจิการของมหาวทิยาลยัตามที่ 

อธกิารบดีเสนอ และในเร่ืองอืน่ๆ ทีม่ไิด้ระบใุห้เป็นหน้าที่ 

ของผู ้ใดผู ้หนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น การสื่อสารข้อมูล 

เชิงนโยบายสู่ประชาคมอย่างทั่วถึงทุกระดับ จึงมีความ

ส�าคญัอย่างยิง่ โดยเฉพาะในการเปลีย่นสถานภาพไปเป็น 

มหาวทิยาลัยในก�ากบัของรัฐ มหีลายส่ิงหลายอย่างทีต้่อง

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนา โดยการมส่ีวนร่วมของ

ทุกฝ่ายบนหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้โดยมีคณะกรรมการ 

บทสรุปผู้บริหาร
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นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น 

มหาวทิยาลยัในก�ากบัของรัฐ ทีส่ภามหาวทิยาลยัแต่งตัง้ 

ตามนโยบาย KU++ Super Plus เป็นกลไกในการเชือ่มโยง

 นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยยังได้อนุมัติจัดต้ัง

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้งผู้อ�านวยการ 

ส�านกังานสภามหาวทิยาลยัเป็นครัง้แรกและเพือ่ให้การจดั 

ประชุมและการรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่ส�าคัญได้จัดเก็บ 

อย่างเป็นระบบและอ้างองิได้อย่างถูกต้อง รองศาสตราจารย์  

ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เริ่มให้

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดท�าเอกสารประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเป็นรูปเล่มแทนการจัดท�าเป็นแฟ้ม

 เพือ่ให้เกิดการมส่ีวนร่วมและมกีารสือ่สารสูป่ระชาคม 

มหาวทิยาลยัอย่างถูกต้องและต่อเน่ือง รองศาสตราจารย์ 

ดร.วโิรจ อิม่พทิกัษ์ นายกสภามหาวทิยาลยั จงึให้ส�านกังาน 

สภามหาวิทยาลัยจัดท�าเอกสารใบบอกสีเขียว โดยฉบับ

ปฐมฤกษ์จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๘ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดท�าต่อเน่ืองทุกครั้งของการประชุม

สภามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระ

ส�าคัญโดยย่อของการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

ตลอดจนได้จัดท�าข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก 

โดยฉบับปฐมฤกษ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งน�าเสนอผลการด�าเนินงานของสภา

มหาวทิยาลัย ระหว่างเดอืน เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

และรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์

เพือ่การ “เดนิหน้ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สูท่ศวรรษ

ที ่๘” ร่วมกัน โดยเปิดเว็บไซต์สภามหาวทิยาลยั http://

www.council.ku.ac.th

 นอกจากน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 

นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ยังได้ร่วม

โครงการ สภามหาวิทยาลัยพบประชาคม “เดินหน้า

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สูท่ศวรรษที ่๘” ร่วมกนัใน

ทุกวิทยาเขตและกลุ่มองค์กรนิสิต ตลอดจนสมาคมนิสิต

เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รวม ๙ ครัง้ ซึง่การพบมติรผูร่้วมงานเพือ่สัมมาทฐิภิิรมย์

ประสบผลส�าเร็จในการสร้างความเข้าใจในช่วงการปรับ

เปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยและบุคลากรอย่าง

เป็นรูปธรรมโดยเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ในด้าน การจดัคน จดังาน จดัเงนิและทรพัย์สนิ จดัความ 

เจริญงอกงามอย่างยัง่ยนื ด้านวิชาการ วจิยั บรกิารวชิาการ  

ท�านบุ�ารงุศลิปวัฒนธรรมและสนองงานตามพระราชด�าริ

ของพระราชวงศ์

 ในระหว่างที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เร่งรัด

การด�าเนินการด้านนโยบายและการออกข้อบังคับการ

บริหารงาน เพ่ือรองรับสถานภาพการเป็นมหาวิทยาลัย 

ในก�ากับของรัฐ กระบวนการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดีคนที่ ๑๕) เกิดความ 

ล่าช้า รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา 

มหาวทิยาลยั จงึได้ขออนมุตัหิลกัการจากสภามหาวทิยาลยั 

ให้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะ สถาบัน  

ส�านกั หรอืคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

(ก.บ.ม.) เข้าร่วมการประชมุสภามหาวิทยาลยัด้วยทกุครัง้  

โดยจัดท�าวาระการประชุมแบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือ  

ภาคการประชุมร่วมกับผู้บริหารและภาคการประชุม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะเว้นการเชิญผู้บริหาร 

มหาวทิยาลัยเข้าร่วมในกรณีการประชมุสภามหาวทิยาลัย 

วาระพิเศษและวาระลับ โดยก�าหนดให้มีวาระเสนอ 

เชิงนโยบายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเปิด 

โอกาสให้ทกุฝ่ายสามารถให้ข้อเสนอเชงินโยบาย เพือ่การ 

บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล และเพือ่ให้การบริหารมหาวทิยาลยัร่วมกนั 

อย่างสอดคล้องตามแนว KU++ Super Plus โดย 

ได้เริ่มการประชุมร่วมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๕ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็นการประชุมครั้งที่ ๒ ของสภา 

มหาวิทยาลัยชุดนี้ ซึ่งได้พิจารณานโยบายที่เป็นภารกิจ 

ประจ�าหรือภารกิจที่ต้องแก้ปัญหาและที่เป็นภารกิจ 

เชิงรุก ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบวาระ 

เชิงนโยบายต่างๆ ดังนี้

 ๑. การบรูณาการศาสตร์แห่งแผ่นดนิในวกิฤตภยัแล้ง

 ๒. นโยบายการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพือ่การบริหาร 
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และพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  เมื่อเป ็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

 ๓. นโยบายการศกึษา วิจยั และพฒันาด้านพลังงาน

ทดแทน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ๔. โครงการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

พบประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เดินหน้า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘”

 ๕. โครงการ “คนืจกัรยานสูม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์”

 ๖. โครงการ “มก.-สะอาด-สว่าง-สงบ”

 ๗. โครงการ “เกษตรศาสตร์ อาศรม”

 ๘. โครงการจดัต้ัง ศนูย์ยทุธศาสตร์อาเซียน มหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร์

 ๙. โครงการจดัตัง้ ศนูย์เกษตร อาหาร ทรพัยากรธรรมชาติ  

และสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือประเทศไทย 

และอาเซียน

 ในการพจิารณาวาระและข้อบังคบัและประกาศทีส่�าคญั  

สภามหาวิทยาลัยยังอนุมัติแต่งต้ัง คณะอนุกรรมการ 

ชดุต่างๆ เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองเรือ่งทีส่�าคญั

และจ�าเป็นเร่งด่วน เสนอสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

เพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละเรื่องอย่างละเอียด

รอบคอบด้วย

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการรอผลการ

พจิารณาเรือ่งการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้อธกิารบดี 

ซึ่งได้ด�าเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนัเป็นช่วงการด�าเนนิงานของสภามหาวทิยาลัยชดุก่อน

หน้านี้ และสภามหาวิทยาลัยชุดดังกล่าวได้มีมติแต่งตั้ง 

ดร.อนามัย ด�าเนตร ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทผู้บริหาร ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้รักษาราชการแทน 

อธิการบด ีตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สืบต่อจากการด�ารงต�าแหน่ง

อธิการบดีของ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 

ที่ครบวาระในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย 

ดร.อนามัย ด�าเนตร ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในวันที่  

๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนั้น ในระหว่างที่ยังไม่มี

อธิการบดี สภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันจึงต้องแต่งต้ัง 

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นคนที่ ๒ โดยมีมติ 

แต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.บญัชา ขวญัยืน กรรมการ

สภามหาวทิยาลยั ประเภทผู้บรหิาร เป็นผู้รกัษาราชการ

แทนอธิการบดี สืบต่อจาก ดร.อนามัย ด�าเนตร ตั้งแต่ 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระ

การด�ารงต�าแหน่ง ๖ เดือน 

 ในระหว่างนัน้ สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ยงัได้ 

ติดตามความคืบหน้าในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

อธิการบดีอย่างต่อเนื่อง โดยสภามหาวิทยาลัยได้มอบ  

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่พิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลยั  

เข้าพบหารอืกบัรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร  

ตลอดจนให้มหาวทิยาลยัรายงานความคืบหน้าการตดิตาม 

การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ให้สภา

มหาวิทยาลัยทราบเป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือให้มีการ

พิจารณาแนวทางการด�าเนินการต่อไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง

อธกิารบดคีนที ่๑๕ โดยเรว็ แต่เมือ่สภามหาวทิยาลยัได้รบั 

ค�าสัง่ศาลปกครองกลาง ลงวนัที ่๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   

ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งหมายห้ามกระท�าการ 

ช่ัวคราวใดๆ อนัเกีย่วกับการด�าเนนิการเสนอขอโปรดเกล้าฯ 

แต่งต้ังอธิการบดี ในคดีหมายเลขด�าที่ บ.๒๗๗/๒๕๕๘ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงมีมติให้ระงับการสรรหา

อธิการบดีใหม่และมีมติให้อุทธรณ์ค�าสั่งศาลปกครอง

กลางดังกล่าว ซ่ึงก็ได้ด�าเนินการอุทธรณ์ตามมติสภา

มหาวิทยาลัยไปแล้ว

 กล่าวโดยสรปุ ระหว่างเดือนเมษายน-ธนัวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชุดปัจจุบันได้มี

การประชุมวาระปกติ ๙ ครั้ง และวาระพิเศษ ๒ ครั้ง 

รวมทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง โดยได้อนุมัติประกาศและข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ออกตามความในพระราช 

บัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม  

๑๔ ฉบบั ประกอบด้วย ประกาศ ๓ ฉบบั และข้อบงัคบั  

๑๑ ฉบบั นับเป็นการพจิารณาข้อบงัคับและประกาศทีมี่ 

ความส�าคญัอย่างยิง่ต่อการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั 

ในช่วงทีมี่การเปล่ียนแปลงสูง และถอืว่าเป็นประวัติศาสตร์ 

หน้าใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการก้าวสู่

ทศวรรษที่ ๘ อย่างสง่างาม



นายกสภามหาวิทยาลัย เปิดโครงการ
คืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายใต้นโยบาย

Green University
วิทยาเขตก�าแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วิทยาเขตศรีราชา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

“พัฒนาการกิจการสภามหาวิทยาลัย”
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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 ๓๐ 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
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 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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กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

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

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

ผู้บริหารกลุ่มรองอธิการบดี

ผู้บริหารที่เป็นคณบดี กลุ่มวิทยาศาสตร์

ผู้บริหารที่เป็นคณบดี กลุ่มสังคมศาสตร์

นายอ�านวย  เนตยสุภา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน
รักษาการแทนอธิการบดี 

รศ.นสพ.เจริญศักดิ์  ศาลากิจ
ประธานสภาข้าราชการ

ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน

ผศ.ดร.พุทธชาติ  โปธิบาล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ดร.อนามัย  ด�าเนตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผศ.รัชด  ชมภูนิช
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์
คณบดีคณะวนศาสตร์ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ�า

ผู้บริหารที่เป็นผู้อ�านวยการ
สถาบัน ส�านัก

รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน์
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.เปรมปรีดิ์  บุญรังษี
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

ก�าแพงแสน

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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กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร
รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล
รักษาการแทนผู้อ�านวยการ

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้บรหิารมหาวทิยาลัยแสดงความยนิด ีนายกสภาและกรรมการสภามหาวทิยาลยั (๒๗ เม.ย. ๕๘)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือ 

ของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๔ พ.ค. ๕๘)
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก โดยพระราชบัญญัต ิ

ให้ใช้บงัคับต้ังแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาคอื  

วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท�าให้ผู ้บริหาร

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต้องเร่งด�าเนินการยกร่าง 

และพิจารณาข้อบงัคบั ระเบยีบ ประกาศทีจ่ะรองรับข้อกฎหมาย  

๙๒ มาตราท่ีได้ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวด ๒ ที่ก�าหนดองค์ประกอบและ 

อ�านาจหน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยัตามพระราชบญัญติัฉบับใหม่นี้  

แตกต่างจากองค์ประกอบและอ�านาจหน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยั 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 หลังจากทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มฐีานะเป็นหน่วยงาน 

ในก�ากบัของรัฐ ตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗  

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก มีผลบังคับใช้

วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามองค์ประกอบของ

สภามหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนไป สภามหาวิทยาลัยในชุดใหม่นี้มี

จ�านวนทั้งสิ้น ๒๙ คน ลดลงจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งก�าหนดให้มี ๓๒ คน โดยให้

ความส�าคัญกับองค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยในส่วนของ

การเพิ่มจ�านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ 

และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 

เช่น ประธานกรรมการวิชาการ ประธานสภาพนักงาน และ

พนกังานสายสนบัสนนุ และให้สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

มีอ�านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐเพิ่มขึ้นดังนี้

 ๑. ด้านนโยบาย ได้แก่ การก�าหนดนโยบายและแผน

พัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 ๒. ด้านการศึกษา ได้แก่ การอนุมัติรับเข้าสมทบ การจัด 

การศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกหลักสูตร

การจดัการศกึษาร่วมของสถานศึกษาช้ันสงูหรอืสถาบนัอ่ืน การ

อนมุติัหลกัสตูรการศกึษาและการเปิดสอน รวมทัง้การปรบัปรงุ 

การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา

 ๓. ด้านบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน ได้แก่  

การก�าหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได ้ 

จดัหาแหล่งทนุและทรพัยากรอืน่ การอนมุตักิารตัง้งบประมาณ

รายรับ การอนุมัติการกู้ยืมเงินการให้กู้ยืมเงิน และการลงทุน

หรือการร่วมลงทุน การอนุมัติจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่น 

ในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือยกเลิกนิติบุคคล 

ที่จัดตั้งขึ้น

 ๔. ด้านบริหารงานบุคคล ได้แก่ การออกระเบียบและ 

ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย การ

แต่งตั้งและถอดถอนผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการบริหารและ

ต�าแหน่งทางวิชาการต่างๆ

 ๕. ด้านการติดตามและประเมินผล ได้แก่ การรับรอง

รายงานประจ�าปีของมหาวิทยาลัย และเสนอรายงานน้ัน 

ต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบการติดตามและประเมินผลการด�าเนิน

งานของผู้บริหาร

 นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยยังมีอ�านาจในการมอบ

อ�านาจให้คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการหรือบคุคลใดบคุคล

หนึ่งท�าการแทนแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้

เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

สภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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บทบัญญัติที่เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๘

สภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พุทธศักราช ๒๕๔๑ พุทธศักราช ๒๕๕๘

๑. องค์ประกอบของ 
 สภามหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๔ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง 
 จ�านวน ๓ คน
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร   
 จ�านวน ๘ คน 
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�านวน ประเภท  
 คณาจารย์ประจ�า จ�านวน ๘ คน 
(๕) กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 จ�านวน ๑ คน
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 จ�านวน ๑๑ คน
 ให้สภามหาวทิยาลยัเลอืกกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
คนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย     

สภามหาวิทยาลัยมีจ�านวนทั้งสิ้น ๓๒ คน     

มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 จ�านวน ๑๕ คน
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง 
 จ�านวน ๕ คน
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�านวน ๑ คน 
 ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ�านวน ๓ คน 
 ซึ่งเลือกจากคณบดี ผู้อ�านวยการ หรือหัวหน้า
 ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
 คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส�านัก
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์  
 ประจ�า จ�านวน ๓ คน 
(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากพนักงาน  
 มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ�านวน ๑ คน 
     ให้สภามหาวทิยาลยัเลอืกกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
    ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและให้ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยมีจ�านวนทั้งสิ้น ๒๙ คน

๒. อ�านาจหน้าที่ของ 
 สภามหาวิทยาลัย

มาตรา ๑๖ สภามหาวิทยาลัยมีอ�านาจหน้าที่ควบคุม
ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะให้มี
อ�านาจหน้าที่ ดังนี้
(๑)  วางนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการศึกษา  
 การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการทะนุบ�ารุง  
 ศิลปวัฒนธรรม
(๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   
 และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัย
 เป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับส�าหรับ 
 ส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
(๓) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(๔)  พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก  
 ส�านักงาน วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ   
 วิทยาลัย สถาบัน ส�านัก ศูนย์หรือหน่วยงาน
 ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ รวมทั้ง 
 การแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าว

มาตรา ๒๒ สภามหาวิทยาลัยมีอ�านาจหน้าที่ควบคุม
ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อ�านาจหน้าที่เช่นว่า
นี้ให้รวมถึง
(๑) ก�าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกระเบยีบ ข้อบงัคบั และประกาศของมหาวทิยาลยั 
 หรอืสภามหาวทิยาลยัเพือ่ประโยชน์ในการปฏบิติังาน 
 ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใด 
 ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบและข้อบังคับ  
 ส�าหรับส่วนงานนั้นๆ เป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
(๓) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
 ประกาศนยีบตัรบณัฑติ อนปุรญิญา และประกาศนียบตัร  
 ทัง้ของมหาวทิยาลยัและทีม่หาวทิยาลยัจดัการศกึษา 
 ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่น รวมทั้ง  
 อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๔) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกส่วนงานของ  
 มหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหรือการปรับปรุง  
 หน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
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สภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พุทธศักราช ๒๕๔๑ พุทธศักราช ๒๕๕๘

(๕) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง สถาบันวิจัย 
 และสถาบันส่งเสริมวิชาการชั้นสูงเข้าสมทบหรือการ 
 ยกเลิกการสมทบของสถาบันดังกล่าว
(๖) ก�าหนดเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 ให้เป็นวิทยาเขต
(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้  
 สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยก�าหนด
(๘) พจิารณาเสนอเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้  
 และพิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์และ 
 ศาสตราจารย์พิเศษ
(๙) แต่งตัง้และถอดถอนรองอธกิารบดี คณบด ีผู้อ�านวยการ
 สถาบนั ผูอ้�านวยการส�านกั ผู้อ�านวยการศนูย์ หวัหน้า 
 หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ   
 และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๐) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการหรือ  
 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ  
 มหาวิทยาลัย
(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับ
 การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(๑๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลใด 
 บุคคลหนึ่งเพื่อกระท�าการใดๆ อันอยู่ในอ�านาจ  
 และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๔)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับ  
 กิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ   
 และอาจมอบหมายให้อธิการบดีด�าเนินการ 
 อย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ใน อ�านาจและหน้าที่
 ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้
(๑๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่นๆ  
 ที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมิได้ระบุให้  
 เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ

(๕) อนุมัติการรับเข้าสมทบ การจัดการศึกษาร่วม 
 หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการ  
 ศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้ง  
 การปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตร  
 การศึกษา
(๗) พจิารณาด�าเนนิการเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  
 แต่งตัง้ และพจิารณาถอดถอนนายกสภามหาวทิยาลยั  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี  
 ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๘) แต่งตัง้และถอดถอนรองอธิการบดี คณบด ีผู้อ�านวยการ 
 หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบ  
 เท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส�านัก 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ 
 รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(๙) ออกระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน  
 บุคคลของมหาวิทยาลัย
(๑๐) ก�าหนดนโยบายและวิธกีารเก่ียวกบัการจดัหารายได้  
 จัดหาแหล่งทุนและทรัพยากรอื่น
(๑๑) ออกระเบยีบและข้อบงัคบัต่างๆ เกีย่วกบัการบรหิาร 
 การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(๑๒) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณ 
 รายจ่ายของมหาวิทยาลัย
(๑๓) อนุมัติการกู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน และการลงทุน 
 หรอืการร่วมลงทนุตามมาตรา ๑๔ (๔) วรรคสอง  
(๑๔) อนุมัติการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้ง 
 องค์กรทีเ่ป็นนิตบิคุคลหรอืยกเลกินติบิคุคลทีจ่ดัตัง้
 ขึ้นตามมาตรา ๑๔ (๗)
(๑๕) รับรองรายงานประจ�าปีของมหาวิทยาลัย และ
 เสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๑๖) ติดตามและประเมินผลการการด�าเนินงานของ 
 คณบด ีผูอ้�านวยการ หรือหวัหน้าส่วนงานทีเ่รยีกชือ่
 อย่างอื่นที่มีฐานะเที่ยบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน 
 หรือส�านัก
(๑๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ  
 บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท�าการใดๆ อันอยู่ใน 
 อ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง
 มอบอ�านาจให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
 หรือบุคคลดังกล่าวท�าการแทนแล้วรายงาน 
 ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
(๑๘)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
 ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
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 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙(๑) ได้ก�าหนดการแบ่งส่วนงานใน 

มหาวิทยาลัยไว้ ๗ ลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�าหนด 

ให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานเป็นส�านักงานสภามหาวิทยาลัย  

ท�าหน้าที่รองรับภารกิจของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ที่เพิ่มมากขึ้นตามมาตรา ๒๒ ท่ีก�าหนดอ�านาจหน้าที่ควบคุม 

ดแูลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลัยรวมถงึการก�าหนดนโยบาย  

อนุมัติ แต่งต้ังและอื่นๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ  

นายกสภามหาวิทยาลัยจึงได้เสนอการจัดตั้งส�านักงานสภา 

มหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงที่ประชุม 

อนุมัติ และจัดท�าประกาศตั้งส�านักงานสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในขึน้ตรงต่อสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

โดยมหาวิทยาลัยมีค�าสั่งแต่งตั้งนางสาวพัชราวดี แพรัตกุล  

ด�ารงต�าแหน่งรักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานสภา 

การจัดตั้งส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัย ซึ่งนับว ่าเป ็นการพัฒนากิจการงานของ

สภามหาวิทยาลัยที่ เป ็นระบบที่ชัดเจนเป็นครั้งแรกของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัต ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก�าหนด  

“การประชุมและวิธีการด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” สภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้ งที่  ๙/๒๕๕๘ เ ม่ือวันจันทร ์ที่  ๒๘  

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการด�าเนินงาน 

ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย 

นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในประกาศ ณ วันพุธที่  

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 

วันถดัจากวันประกาศเป็นต้นไป และให้นายกสภามหาวิทยาลยั

รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
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ทั้งนี้ ได้ก�าหนดภารกิจของส�านักงานสภามหาวิทยาลัยไว้ดังนี้

 ๑. ท�าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่

ของสภามหาวิทยาลัย ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

 ๒. ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและประสานงานในการ

ประชุมของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ หรือคณะ

อนกุรรมการ หรอืคณะท�างานทีส่ภามหาวทิยาลยัแต่งตัง้ รวมทัง้ 

ให้การสนบัสนนุแก่คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ คณะท�างาน  

หรือบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยมอบอ�านาจให้กระท�าการใดๆ 

อันอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

 ๓. รับผิดชอบในการด�าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ 

ประกอบของสภามหาวิทยาลัยและการสรรหาผู้บริหารหน่วยงาน 

ของมหาวิทยาลัย ภายใต้อ�านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

 ๔. ศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอบรรจุ 

วาระการประชุมหรอืเพือ่ประกอบการพจิารณาของสภามหาวทิยาลยั

 ๕. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติสภา

มหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยน�าไปปฏิบัติ และรายงานความก้าวหน้าของการ

ด�าเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย

 ๖. ประสานงานการจดัท�าระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือ 

ค�าสัง่ของสภามหาวทิยาลัยก่อนน�าเสนอนายกสภามหาวทิยาลยั 

พิจารณาลงนาม

 ๗. จดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานของสภามหาวิทยาลยั

ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเสนอร่างนโยบายในการด�าเนินงาน

ส�าหรับช่วงต่อไปเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

 ๘. รวบรวม จัดท�า และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภา 

มหาวทิยาลยัให้แก่ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั หน่วยงานภายใน 

มหาวทิยาลยั และหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั ได้รบัทราบ

 ๙. ปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องกบังานอันอยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่อง 

ส�านกังานสภามหาวทิยาลยั หรอืตามทีส่ภามหาวทิยาลยัมอบหมาย

 ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย แบ่งงานภายในเป็น ๓ งาน  

ประกอบด้วย ๑. งานบริหารและธุรการ ๒. งานประชุม  

๓. งานประสานงาน ติดตามและประเมินผล ทั้งนี้การแบ่ง

หน้าทีข่องงานและการจดัระเบยีบบรหิารงานภายในส�านกังาน

สภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนด



สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

“ผลการด�าเนินงาน”
(เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
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 ในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๘ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอนโยบาย  

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบเพื่อ

ใช้เป็นแนวทางร่วมกันบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ก้าวไป

ข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เชิงรุก ที่บูรณาการงานทุกภาคส่วน 

จึงได้น�าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือก�าหนด

นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและ

พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มีวสัิยทศัน์คอื มีความเป็นเลศิ

ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 

ในมาตรฐานสากล เป็นแกนน�าในการระดมภูมิปัญญาเพื่อ 

พฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื และให้มอี�านาจต่อรองในประชาคม

โลก โดยมีพันธกิจในการสะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนา

องค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ใน

คณุธรรมและมจีติส�านกึเพือ่ส่วนรวม สร้างผลงานทีม่มีาตรฐาน 

สามารถแข่งขนัได้ในประชาคมโลก โดยมีการบริหารทรพัยากร

ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน 

และรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงของศาสตร์แห่งแผ่นดิน ด้วยความ

ก้าวหน้า ทันสมัย อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ น�าพาชุมชน 

สังคม และประเทศชาต ิไปสูค่วามผาสุก อย่างมัน่คงและยัง่ยนื

เป้าหมาย 
 พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็น “มหาวิทยาลัย

ของศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

โดยเช่ือมโยงกับศาสตร ์การเกษตรซึ่งเป ็นพื้นฐานของ

มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน้อมน�าศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์

ชุมชน และศาสตร์สากล มาผสมผสานในการสร้างสรรค์

วิชาการและน�าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของรูปแบบ

 ๑. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)/ 

  มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (eco-University)

 ๒. มหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

  (electronic University/Digital University) 

 ๓. มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) 

 ๔. มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) 

 ๕. มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 

  (Social Responsibility University)

 ๖. มหาวทิยาลยัแห่งความผาสกุ  (Happiness University)

แนวทางการบริหารและพัฒนา
 ๑. การปรับโครงสร้างองค์กร
  พจิารณาทบทวนการปรบัโครงสร้างองค์กรต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย โดยค�านึงถึงหลักการ ดังนี้

  ๑.๑ บรูณาการการท�างานร่วมกนั เน้นการมส่ีวนร่วม 

ของบุคลากรทุกระดับ โดยอาจรวมส่วนงานหรือหน่วยงานที่มี 

ภารกิจสอดคล้องกันให้เป็นส่วนงานหรือหน่วยงานเดียวกัน 

เพือ่ลดความซ�า้ซ้อน เสริมความเข้มแขง็และเพิม่ประสทิธิภาพ

องค์กร โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบ

ที่จะเกิดข้ึน ให้ชัดเจน และสร้างความเข้าใจของบุคลากรใน

องค์กรท่ีเกีย่วข้องให้ถกูต้องร่วมกนั ก่อนการพจิารณาตดัสนิใจ  

บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมแบบธรรมาภิบาล 

นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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  ๑.๒ ปรับระบบและวิธีการท�างานในหน่วยงานและ 

ระหว่างหน่วยงาน ให้รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยค�านึง

ถึงผลส�าเร็จของภาระงานที่ได้รับมอบหมายและการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท�างาน และมีระบบการประเมินผลที่มี

มาตรฐานในระดับสากล

  ๑.๓ สร้างรายได้ของหน่วยงานและลดค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินงานที่ไม่จ�าเป็น

  ๑.๔ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  ๑.๕ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให ้มี คุณภาพและ 

มีจริยธรรม

  ๑.๖ เพิ่มบุคลากรระดับหลังปริญญาเอก (Post- 

Doctoral) เพื่อเร่งผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและ

มีคุณประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุการเป็น

มหาวทิยาลยัวจิยัในมาตรฐานระดบัสากล รวมทัง้ให้บริการต่อ

สังคมด้วยความรับผิดชอบ 

  ๑.๗ พัฒนาคุณภาพนิสิตให้เป็นส่วนหนึ่งของก�าลัง

ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

 ๒. การบูรณาการการท�างาน
  ๒.๑ บูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนงานที่มี 

ภารกิจในกลุ ่มเร่ือง (Discipline/Subject) ใกล้เคียงกัน  

เพื่อด�าเนินภารกิจต่างๆ ร่วมกัน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อ

ด�าเนินการให้เป็นในทิศทางเดียวกัน และให้สามารถผลิตผล

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๒.๒ บูรณาการในด้านแผนงาน บุคลากร และ 

งบประมาณ ระดบัหน่วยงาน ในทศิทางทีส่่งเสริมซึง่กนัและกนั 

โดยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต ระหว่างส่วนงาน

และระหว่างวิทยาเขต 

  ๒.๓ บูรณาการด้านข้อมูลและองค์ความรู้ โดยการ 

พฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูให้มปีระสิทธภิาพตามแนวนโยบาย

ของรัฐและตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่มุ ่งสู ่การเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (electronic 

University/Digital University)

 ๓. การก�าหนดจดุเน้นของวทิยาเขตและส่วนงาน
  เพ่ือให้มีทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์แห่งแผ่นดิน  

จึงให้ก�าหนดภารกิจหลกัทีเ่ป็นจดุเน้นระดบัวทิยาเขตให้ชดัเจน

ตามภูมิสังคม โดยภารกิจหลักดังกล่าว ต้องมีความเชื่อมโยง

กับศาสตร์การเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 

วทิยาเขตควรค�านงึถึงภารกจิเชงิพื้นทีท่ีเ่ชือ่มโยงกบัภารกจิอืน่

ที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนด้วย

  ส�าหรับส่วนงาน ควรก�าหนดจุดเน้นและเอกลักษณ์

ของส่วนงานให้ชัดเจน เพื่อน�าไปสู่การจัดท�าแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ที่ปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับพันธกิจของ 

ส่วนงาน และสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงด้วย 

 ๔. การรักษาเอกลักษณ์และการสื่อสารของ  
  มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
  เพ่ือส่งเสริมการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสู ่

สาธารณะในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงก�าหนด

ให้ด�าเนินการรักษาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและปรับ

ภาพลักษณ์ใหม่ (Rebranding) โดยทบทวนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและพันธกิจของส่วนงานให้เหมาะสมกับภารกิจ 

โดยค�านึงถึงหลักการ ดังนี้

  ๔.๑  ความเป็นผูน้�าด้านศาสตร์การเกษตรของประเทศ

และภูมิภาคเอเชีย

  ๔.๒  ความเป็นทีย่อมรบัระดบัประเทศและนานาชาติ 

โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี  

เป็นที่ประจักษ์ในเวทีสากล (international Visibility) และ

พัฒนาความร่วมมือกับผู้จ้างงานในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ความคิด 

สร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดี มีทักษะและความเป็นผู ้น�า  

เหมาะสมกับการท�างานในระดับสากล

  ๔.๓  การสร้างผลงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

ทีม่ต่ีอการพฒันาชมุชน สงัคม ประเทศ และภมูภิาคอาเซยีน โดย

ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาททางวิชาการของมหาวิทยาลัย

และส่วนงานให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในประเทศ

และเวทสีากล ตลอดจนส่งเสรมิและสนบัสนนุการสร้างบทบาท

ของบคุลากร ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย ในระดบันโยบายของ

ประเทศและนานาชาติ

  ๔.๔ การผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ ประสบความส�าเรจ็ 

และสร้างคุณูปการต่อสังคม

  ๔.๕ การพฒันาระบบสารสนเทศและฐานข้อมลูเพือ่

การบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ 

ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการเรียนรู้

  ๔.๖ การพัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารสนเทศและ 

การใช้ภาษาต่างประเทศ

  ในการขับเคล่ือนการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้มีการ

ปรับรูปแบบและกระบวนการในการประชาสัมพันธ์และ 

เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม ทันสมัย และ
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เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง โดยเร่งรัดประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นที่แพร่หลาย 

ในเวทีสากลด้วย

 ๕. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
  ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานน�านโยบาย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ไปจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้เป็นแนวทาง

การบริหารและพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน  

ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๐) ที่สอดคล้องกับแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการมีส ่วนร่วม 

จากภาคส่วนต่างๆ และจัดท�าแผนปฏิบัติการระยะ ๔ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒) ของมหาวิทยาลัยและของส่วนงาน  

ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด

ข้างต้น รวมท้ังให้น�านโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ

แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้  

ไปใช้ในการด�าเนนิการเพือ่การสรรหาผูบ้รหิารของมหาวทิยาลัย 

และส่วนงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ต่อเนื่อง 

และยั่งยืน
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ผลการด�าเนนิงานของสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้รับพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์ พร ้อมด ้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูท้รงคณุวฒุอิกี ๑๑ ท่าน ตัง้แต่วนัพธุที ่๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘   
ตามประกาศลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดนี้ได้มีการ
ประชมุสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์คร้ังแรก เม่ือวนัจนัทร์ที่  
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเป็นการประชุมครั้งท่ี 
๔/๒๕๕๘  ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้แถลงแนวนโยบาย
การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ ต่อมา  
ระหว่างเดอืนพฤษภาคม-ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ได้มีการประชุมตามวาระปกติ ๙ ครั้ง และวาระ
พิเศษ ๒ ครั้ง รวม ๑๑ ครั้ง โดยมีมติและอนุมัติและให้ความ
เห็นชอบในการก�าหนดนโยบายหลักด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการด�าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ๑. อนุมัติให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วม  
  ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  เพือ่ให้การบรหิารงานของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ  
ด�าเนนิไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกบัทีผ่่านมา การสรรหา
อธิการบดียังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา ท�าให้ต้อง
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งท�าให้การบริหารงาน 
ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติใน 
หลักการขออนุมัติให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วย 
รกัษาการแทนอธกิารบด ีรกัษาการแทนรองอธกิารบด ีคณบดี 
ผูอ้�านวยการสถาบนั ผู้อ�านวยการส�านกั ผู้อ�านวยการส�านักงาน

วิทยาเขต ผู้อ�านวยการกองในสังกัดส�านักงานอธิการบด ีเข้าร่วม 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้การก�าหนด
นโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องและ
เป็นประโยชน์ต่อการเดินหน้ามหาวิทยาลัยสู่ทศวรรษที่ ๘ 
ตลอดจนให้การพัฒนามหาวิทยาลัยด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ส�าหรบัการประชมุทีเ่ป็นวาระการพจิารณาทีส่�าคญัตามอ�านาจ
และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และการประชุมวาระลับ  
จะเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 ๒. อนุมัติจัดตั้ง 
  “ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
  เพือ่ให้เป็นส่วนงานตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ รองรับการด�าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยจัดให้มีอัตรา
ก�าลังมาปฏิบัติงานเต็มเวลา และอนุมัติข้อบังคับการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อใช้ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั พร้อมทัง้จดัระบบเอกสารการประชมุ
ให้เป็นรูปเล่มแทนการจัดเอกสารเป็นแฟ้ม  นอกจากนี้ ยังจัด
ให้มรีะบบการสือ่สารข้อมลูต่างๆ ของสภามหาวทิยาลยัสูส่งัคม 
ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของสภามหาวิทยาลัย http://www.
council.ku.ac.th และจัดให้มีข่าวสารสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยให้กับส่วนงาน
และหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ทราบ
 ๓. อนมุตัแิต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายการพฒันา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัย
  ในก�ากับของรัฐ 
  ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย
กับฝ่ายบริหาร โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน 
และรักษาการแทนอธิการบดี เป็นรองประธาน เพื่อพิจารณา
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การจัดท�าร่างประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่จะต้องออก
ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ๑๒ ปี เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
และให้เป็นกลไกในการร่วมกันก�าหนดแนวทางการขับเคล่ือน 
การบรหิารและพฒันามหาวทิยาลยั ให้ด�าเนินไปอย่างสอดคล้องกนั  
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย KU++ Super Plus 
 ๔. ก�าหนดให้มีวาระเสนอเชิงนโยบาย
  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายสามารถให้ข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ 
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ในการบรหิารและพัฒนามหาวทิยาลยัทีเ่ป็นภารกิจประจ�าหรอื
ภารกิจที่ต้องแก้ปัญหา และที่เป็นภารกิจเชิงรุก
 ๕. อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
  เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่อง
  ที่ส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วน เสนอสภา  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา  
  อาทิ ด้านวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย 
การพฒันามหาวทิยาลัย ด้านพฒันามหาวทิยาลัยสู่สากล ด้านการ 
กลั่นกรองร่างข้อบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้น

ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย
 ๑. การเตรยีมความพร้อมในการบรหิารและพฒันา 
  ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘
  ในช่วงการปรับเปล่ียนสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์เป็นมหาวทิยาลัยในก�ากบัของรฐั สภามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ในฐานะองค์กรหลักระดับนโยบาย ได้เตรียม
ความพร้อมในการบริหารและพัฒนา ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัยได้น�ากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวทิยาลยัไปศึกษาดูงาน ณ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ระหว่าง
วันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐที่มีการเปลี่ยนสถานภาพมาจาก 
มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการและมีโครงสร้างการจัดการ
ศึกษาใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายหลัง
การศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน  
ได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ

แนวทางการก�าหนดนโยบายการขับเคล่ือนการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 
ด้วยความเรยีบร้อย ซึง่ประเดน็ส�าคญัทีไ่ด้เรียนรูค้อื การสือ่สาร
ให้ประชาคมมคีวามรูแ้ละความเข้าใจในการเปลีย่นสถานภาพ
ไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ รวมทั้งบรรดาข้อบังคับ 
ซึ่งต้องเตรียมออกมารองรับการบริหารและพัฒนาที่จ�าเป็น 
ต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
 เมือ่สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิในการประชมุครัง้ที ่๒๕/๒๕๕๘  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบร่าง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ..... และให้
น�าขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้ 
เป็นกฎหมายต่อไปนัน้ เมือ่วันศุกร์ที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ พุทธศกัราช ๒๕๕๘  
ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัเสาร์ที่  
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ท�าให้เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกสภามหาวิทยาลัยได้เชิญ
ประชมุคณะผูบ้ริหารและผูร้บัผดิชอบหน่วยงานในสงักดัส�านกังาน 
อธิการบด ี เพ่ือก�าหนดแนวปฏิบตัแิละวิธีด�าเนนิงานเก่ียวกับการ
บรหิารของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ภายใต้พระราชบัญญตัใิหม่  
ณ ห้องประชุมก�าพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้สามารถขับเคล่ือนการ
ด�าเนนิงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปโดยถกูต้อง รวดเรว็ และต่อเนือ่ง   
นอกจากนี ้ สภามหาวทิยาลยัยงัได้จดัพมิพ์พระราชบญัญัตใิหม่
เป็นรูปเล่ม เผยแพร่ให้ส่วนงาน หน่วยงาน บุคลากร และนิสิต 
ได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วย
 ๒. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
  เนือ่งจากช่วงที ่รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทกัษ์  
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่วันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เป็นช่วงเวลา
ที่มหาวิทยาลัยอยู ่ในระหว่างการรอผลการพิจารณาเรื่อง
การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ซึ่งได้ด�าเนินการ
มาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ อันเป็นช่วงการ
ด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยชุดก่อนหน้านี้ และสภา
มหาวิทยาลัยชุดดังกล่าวได้มีมติแต่งตั้ง ดร.อนามัย ด�าเนตร 
ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทผูบ้รหิาร ให้ด�ารง 
ต�าแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นระยะเวลา ๖ 
เดือน นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สืบต่อ 
จากการด�ารงต�าแหน่งอธิการบดขีอง รองศาสตราจารย์ วุฒิชยั  
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กปิลกาญจน์ ทีค่รบวาระในวนัอาทติย์ที ่๑๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดย ดร.อนามัย ด�าเนตร จะครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในวนัเสาร์ที่  
๑๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดงันัน้ในระหว่างทีย่งัไม่มอีธิการบด ี 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑  
สภามหาวทิยาลัยชดุปัจจุบนัจึงต้องแต่งตัง้ผู้รักษาราชการแทน 
อธกิารบด ีเป็นคนที ่๒ ซึง่ในการประชุมสภามหาวทิยาลยั วาระพเิศษ  
(ลับ) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.บญัชา  
ขวัญยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นผู้ 
รกัษาราชการแทนอธกิารบด ี สบืต่อจาก ดร.อนามัย ด�าเนตร  
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๖ เดือน ซึง่จะส้ินสดุวาระการ 
ด�ารงต�าแหน่งในวนัจันทร์ท่ี ๑๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓. การติดตามความคืบหน้าในการเสนอ
  ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เนื่องจากการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยต้องม ี
ความต่อเนือ่ง ในขณะทีก่ารเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้อธกิารบด ี
ยังอยู่ในกระบวนการพจิารณา นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จึงขอให้มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าการติดตามการ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบเป็นประจ�าทุกเดือน และเสนอให้มีการพิจารณา 
แนวทางการด�าเนนิการต่อไปเพ่ือให้ได้มาซึง่อธกิารบดคีนที ่๑๕  
โดยเร็ว
  จากการตดิตามความคบืหน้าอย่างต่อเนือ่ง ปรากฏว่า 
การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี อยู่ระหว่างการ 
พิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ความล่าช้าดังกล่าว 
เนื่องมาจากมีการร้องเรียนเก่ียวกับคุณสมบัติของผู ้ที่สภา
มหาวิทยาลัยชุดก่อนหน้านี้ ได้มีมติเสนอให้ด�ารงต�าแหน่ง
อธิการบดี ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอให้ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ได้รับ 
เสนอชือ่ดงักล่าว มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ ๖ แห่งข้อบงัคบั 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๕  
และขอให้ทบทวนการเสนอโปรดเกล้าฯ อีกครั้ง ซึ่งสภา 
มหาวิทยาลัยชุดที่ผ่านมา ได้มีมติยืนยันตามมติที่ประชุมสภา
มหาวทิยาลยั (วาระพเิศษ) วนัศกุร์ที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ในการประชมุสภามหาวทิยาลัย คร้ังที ่๔/๒๕๕๘ เมือ่ 
วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการประชุม 
ครัง้แรกของสภามหาวทิยาลยัชดุนี ้ทีป่ระชมุสภามหาวิทยาลัย 

ได้รับทราบมติเกีย่วกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธกิารบดี  
ของทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยั (วาระพเิศษ) เมือ่วันศุกร์ที ่๑๐  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีย่นืยนัการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 
อธกิารบด ีซึง่ต่อมาในการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่๕/๒๕๕๘  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวทิยาลยั 
ได้มีมติให้นายกสภามหาวิทยาลัยขอเข้าพบรัฐมนตรีว ่าการ 
กระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือติดตามและขอรับค�าปรึกษาเร่ืองการ 
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
ซึ่งจากการเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
เมือ่วนัจนัทร์ที ่๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกสภามหาวทิยาลยั 
ได้รายงานผลการหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ (ลับ)  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้ด�าเนินการสรรหา 
อธิการบดีใหม่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู ้สมควร 
ด�ารงต�าแหน่งอธิการบด ีซึง่ม ีนายลกัษณ์ วจนานวัช กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
  อย่างไรกต็าม เมือ่ปรากฎว่าศาลปกครองกลาง มบีนัทกึ 
ลงวันที ่๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถงึนายกสภามหาวิทยาลยั 
แจ้งหมายห้ามกระท�าการช่ัวคราวใดๆ อนัเกีย่วกบัการด�าเนินการ
เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ในคดีหมายเลขด�าที่  
บ.๒๗๗/๒๕๕๘  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครัง้ที ่๗/๒๕๕๘ เมือ่วนัจนัทร์ที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมี 
มติให้ระงับการสรรหาอธิการบดีใหม่ และในการประชุมสภา
มหาวทิยาลยั วาระพเิศษ (ลบั) ครัง้ที ่๒/๒๕๕๘ เมือ่วนัจนัทร์ที่ 
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ 
อุทธรณ์ค�าส่ังศาลปกครองกลางดงักล่าว เพ่ือเร่งรัดการให้ได้มา 
ซึ่งอธิการบดีคนที่ ๑๕ โดยเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการจัดท�าอุทธรณ ์
ค�าสั่งศาลปกครองกลาง พร้อมทั้งได้ยื่นต่อศาลปกครอง เมื่อ 
วันพุธที ่๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทัง้นี ้มหาวิทยาลัยได้รายงาน 
ความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบด ี
ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบเป็นประจ�าทุกเดือนว่า 
ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
 ๔. วาระเชิงนโยบาย
  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก�าหนดให้มีวาระ 
เสนอเชงินโยบายในการประชมุสภามหาวทิยาลยั ซึง่ประกอบด้วย 
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
ที่เป็นภารกิจประจ�าหรือภารกิจท่ีต้องแก้ปัญหา และที่เป็น 
ภารกจิเชงิรกุ
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  ๔.๑ การบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดิน
   ในวิกฤตภัยแล้ง
   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 
คณะท�างานเพื่อด�า เนินการตามข ้อเสนอแนะให ้ เป ็น 
โครงการน�าร่อง โดยเน้นด้านเกษตรและอาหารที่เป็นมิตรต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และในการประชุมครั้งที่  
๘/๒๕๕๘ เมือ่วนัจนัทร์ที ่๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มอบให้
มหาวิทยาลัยน�าไปพิจารณาด�าเนินการร่วมกับคณะกรรมการ
ด�าเนินการบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดินเพ่ือวิกฤตภัยแล้ง  
เพื่อให้ครอบคลุมทุกศาสตร์ ในการก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง
การด�าเนินงานแบบบูรณาการ ขอบเขตของงาน และแผน
ปฏิบัติการ เพื่อแสดงถึงหน้าท่ีและบทบาทความรับผิดชอบ 
ในการช่วยเหลอืเกษตรกร ชมุชน และสังคม ในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 
  ๔.๒ นโยบายการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
   พอเพยีงในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เพือ่ 
   การบรหิารและพฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
   เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เสนอให้มหาวิทยาลัยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ไปใช้เป็นหลัก 
ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ และให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต 
น้อมน�าไปปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
รูปแบบการด�าเนินการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อีกคร้ัง และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ได้รับทราบข้อมูลที่มหาวิทยาลัยได้น้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว มาใช ้
ในการบรหิารและพฒันามหาวทิยาลยั โดยด้านการจดัการเรียน
การสอน มหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิการเปิดรายวชิาทีเ่ก่ียวข้องกบั 
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการพัฒนานสิติ มหาวทิยาลยั 
ได้จัดท�าแผนพัฒนานิสิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยก�าหนด 
ยทุธศาสตร์ด้านสร้างโอกาสการน�าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้เพ่ือเสรมิสร้างภมิูคุม้กนัให้แก่นสิิต ส่งเสริมให้นสิติมคีวามรู้ 
ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ 
น�าไปประยกุต์ใช้ในชวิีตประจ�าวนั

  ๔.๓ นโยบายการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้าน
   พลงังานทดแทน ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
    สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ 
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยด�าเนินการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาด้านพลังงานทดแทน โดยให้มีหน่วยงานกลางในการ
ประสานงาน เพื่อให้มีเอกภาพและส่งเสริมสนับสนุนภารกิจ
ด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง โดยประสานงานกับ
ส่วนงานและหน่วยงานทีม่พีนัธกจิเก่ียวข้องกบัด้านนี ้ซึง่มุง่เน้น
ในการศกึษา วจิยัและพฒันาทีม่ผีลเกีย่วข้องในด้านการเกษตร
และอาหาร และพัฒนาสู่ความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
รวมทัง้ให้มภีารกจิในการประสานงานและเชือ่มโยงกบัหน่วยงาน 
ภายนอกทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งพลังงานทดแทนทัง้ภายในประเทศ 
และต่างประเทศด้วย โดยมอบให้มหาวิทยาลัยน�าไปพิจารณา 
ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)  
เพ่ือพิจารณารูปแบบการด�าเนนิการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลยั 
พิจารณาอีกครั้ง
  ๔.๔ โครงการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   พบประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   สู่ทศวรรษที่ ๘”
  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  
๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มี 
มติเห็นชอบในหลักการให้จัดกิจกรรม สภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์พบประชาคมมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  
“เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘” เพื่อ
ถ่ายทอดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยที่เน้นหลักการของ KU++ Super Plus  
เพือ่เป็นแนวทางการน�าพามหาวิทยาลยัสู่การเป็นมหาวิทยาลยั
ในก�ากับของรัฐ ดังนี้
   ๑) ครัง้ที ่๑ วนัองัคารที ่๑๖ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ บางเขน 
      ๒) ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ บางเขน
      ๓) ครัง้ที ่๓ วนัองัคารที ่๒๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ วิทยาเขตศรีราชา 
      ๔) ครัง้ที ่๔ วนัองัคารที ่๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ วิทยาเขตก�าแพงแสน
      ๕) ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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      ๖) ครัง้ที ่๖ วนัองัคารที ่๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พบส�านักงานอธิการบดี ณ บางเขน
      ๗) ครัง้ที ่๗ วันอังคารที ่๑๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
พบผู้น�านิสิต ณ บางเขน
      ๘) ครัง้ที ่๘ วนัพฤหสับดีที ่๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พบสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (ส.มก.) 
  ๔.๕ โครงการ 
   “คืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดโครงการ “คืนจักรยานสู ่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” เพื่อรณรงค์ให้นิสิตและบุคลากร
ใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต เพ่ือความเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้รับการสนับสนุนจักรยานจาก 
ดร.กนษิฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูท้รงคณุวฒุิ  
และประธานกองทนุการศกึษายัง่ยนื มลูนธิสิวิตา ซ่ึงมกีจิกรรม
ดังนี้
   ๑) วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาเขต
เฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร ได้เปิดโครงการ “operation 
KU White Bike: Green Campus-Health Community”
      ๒) วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บางเขน
      ๓) วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ วิทยาเขตก�าแพงแสน
      ๔) วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ วิทยาเขตศรีราชา 
      ๕) วันพุธที่  ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
จัดกิจกรรม “ปั่นประสานสัมพันธ์เลียบคลองบางเขน”
  ๔.๖ โครงการ “มก.-สะอาด-สว่าง-สงบ”
   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้มีมติเหน็ชอบในหลกัการพฒันามหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นเลศิ 
ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงของศาสตร์แห่งแผ่นดิน ด้วย
ความก้าวหน้า ทันสมัย อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อความกินดี อยู่ดีของชาติ น�าพา
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ไปสู่ความผาสุก อย่างมั่นคง
และยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของหลักธรรมาภิบาล 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘ 

  ๔.๗  โครงการ “เกษตรศาสตร์อาศรม”
   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครัง้ที ่๑๑/๒๕๕๘ เมือ่วันจนัทร์ที ่๒๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ “เกษตรศาสตร์อาศรม” 
และมอบมหาวิทยาลยัน�าไปพจิารณาในคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพือ่พจิารณารปูแบบการ
ด�าเนินการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
  ๔.๘ โครงการจัดตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์อาเซียน 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์
อาเซยีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นหน่วยรบัผดิชอบ
ภารกจิประสานงานและพฒันาแนวทางการเตรยีมความพร้อม
ด้านการจัดการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยในการ 
เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนอย่างเป็นเอกภาพ โดยร่วมกบัเครือข่าย
ต่างๆ ทีม่อียูใ่นภูมภิาค เช่น  AUn, SeAMeo, RiHeD, ASAiHl 
และมอบมหาวิทยาลยัน�าไปพจิารณาในคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณารูปแบบการด�าเนินการ 
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
  ๔.๙ โครงการจัดตั้งศูนย์เกษตร อาหาร ทรัพยากร 
   ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
   เกษตรศาสตร์ เพื่อประเทศไทย และอาเซียน
   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์เกษตร อาหาร  

ทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
เพื่อประเทศไทยและอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์กลางประสาน 
รวบรวมองค์ความรู้ ทรัพยากร และจุดแข็งของคณะ สถาบัน 
ส�านัก ตลอดจนศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และ
บูรณาการความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในลักษณะสหสาขา
วิชาที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบ เพ่ือตอบสนองความต้องการวิจัย 
พัฒนา และถ่ายทอดวิชาการเพ่ือพัฒนาประเทศ ซึ่งการนี้
สอดคล้องตามกรอบแนวคิดเร่ืองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์สู่สากล ในรูปแบบคลัสเตอร์งานวิจัยและพัฒนา 
และมอบมหาวิทยาลยัน�าไปพจิารณาในคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพือ่พจิารณารปูแบบการ
ด�าเนินการ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
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 เพือ่ให้นโยบายของสภามหาวทิยาลัยเดนิหน้าไปในทศิทางเดยีวกัน  

รองศาสตราจารย์ ดร.วโิรจ อิม่พิทกัษ์ นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ 

ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์  

พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ในกิจกรรม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พบประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เดินหน้ามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘” เพื่อส่ือสารสร้างความเข้าใจในนโยบาย 

การบริหารงานภายใต้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมมาทฐิภิริมย์ พบมติรเพือ่นร่วมงาน 
“เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘”

ครั้งที่ ๑  

กิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัย พบผู้บริหาร”  

วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายก 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู ้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุดรักษาการ (๑๔/๒)  

ที่เร่ิมปฏิบัติงานตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อมอบนโยบายในการบริหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัย 

ในก�ากับของรัฐภายใต้ KU++ Super Plus

พ.ศ. ๒๕๕๘ และภายใต้ KU++ Super Plus เพื่อ 

น�าไปสู่ 6U มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความ 

กินดีอยู ่ดีของชาติ ลดความเหล่ือมล�้าของสังคม  

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

โดยการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลกับ 

บุคลากรทุกวิทยาเขต และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘-เดือนมกราคม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดกิจกรรมขึ้นรวม ๙ ครั้ง ดังนี้
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ระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยกันคิดช่วยกันน�าพามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์สูก่ารเปลีย่นแปลงเพือ่การพฒันาในบริบทพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๒
กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)”  

วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๓ 
กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม บางเขน” 

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู ้บริหาร 

ระดับสูง ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ในกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ พบประชาคมบางเขน  

“เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

สู่ทศวรรษที่ ๘” เพื่อสื่อสารสร้างความ 

เข้าใจในนโยบายการบริหารงานภายใต ้

พระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมผีูร่้วมฟังการบรรยาย 

ในห้องประชุมสุธรรม อารีกุล จ�านวน  

๑๖๖ คน รับชมและรับฟังการถ่าย 

ทอดสดผ่านระบบ teleconference  

ของมหาวิทยาลัย ประมาณ ๔๐๐ คน 

นับเป็นการจัดงานปฐมฤกษ์ของการ

สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่พิทกัษ์  

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ร่วมสัมมาทิฐภิริมย์ พบมิตร 

เพือ่นร่วมงานในกิจกรรมสภามหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ พบประชาคมมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ ระหว่างสภามหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)  

น�าเสนอนโยบาย “เดนิหน้ามหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที ่๘” 

สร้างความเข้าใจแบบมีส่วนร่วมและ 

รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู ้บริหาร 
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ครั้งที่ ๔
กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม ศรีราชา”  

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารระดับสูง 

ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์พบมิตรเพื่อนร่วมงาน วิทยาเขตศรีราชา ในกิจกรรม “เดินหน้า

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที ่๘” โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กมลชยั  

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารระดับสูง  

ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพ่ือนร่วมงาน วิทยาเขตก�าแพงแสน ในกิจกรรม 

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู ่ทศวรรษที่ ๘ โดยมี รองศาสตราจารย์  

ดร.บรรจบ ภิรมย์ค�า รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตก�าแพงแสน พร้อมด้วย 

คณะผูบ้รหิาร และบคุลากรวทิยาเขตก�าแพงแสนให้การต้อนรบั กจิกรรมประกอบด้วย  

ครั้งที่ ๕
กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม ก�าแพงแสน”

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ตรงวานชินาม รกัษาการแทนรองอธกิารบดี 

วทิยาเขตศรรีาชา พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร  

และบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาให้การ 

ต้อนรบั กจิกรรมประกอบด้วย การรบัฟัง 

บรรยายสรุปการด�าเนินงานวิทยาเขต 

ศรรีาชา โดยรักษาการแทนรองอธกิารบด ี

วทิยาเขตศรรีาชา จากนัน้ รองศาสตราจารย์  

ดร.บญัชา ขวญัยนื รกัษาการแทนอธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยาย 

เรื่อง การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ในฐานะมหาวทิยาลยัในก�ากบั 

ของรัฐ และนายกสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง เดินหน้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษ 

ที่ ๘ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมาทิฐิภิรมย์ 

ในครั้งนี้ จ�านวน ๓๙๓ คน 

การกล่าวต้อนรบัและบรรยายสรุปพฒันาการ 

และความก้าวหน้าของวทิยาเขตก�าแพงแสน  

โดยรั กษาการแทนรองอธิการบด ี

วทิยาเขตก�าแพงแสน การบรรยายทศิทาง 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เพ่ือก้าวเดินไปสู่ทศวรรษที่ ๘ ภายใต้ 

การบรหิารงานของมหาวทิยาลยัในก�ากบั 

ของรัฐ โดยรักษาการแทนอธิการบด ี

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และนายกสภา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย 

เรื่อง เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

สู่ทศวรรที่ ๘ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมา 

ทิฐิภิรมย์ในคร้ังนี้ จ�านวน ๑,๐๒๐ คน  
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ครั้งที่ ๖
กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร”

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่พทิกัษ์  

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ และคณะผูบ้รหิารระดบัสงู  

ร่วมสมัมาทฐิภิิรมย์ พบมิตรเพือ่นร่วมงาน  

ในกจิกรรม สภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

พบประชาคม วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ 

จงัหวดัสกลนคร “เดนิหน้ามหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘” กิจกรรม 

ประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับและ 

บรรยายสรปุพฒันาการและความก้าวหน้า 

ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 

สกลนคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วไิลศกัดิ์  

กิง่ค�า รกัษาการแทนรองอธกิารบดวีทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร การบรรยาย 

ทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพือ่ก้าวเดนิไปสูท่ศวรรษที ่ ๘ ภายใต้ 

การบรหิารงานของมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บญัชา ขวญัยนื  

รักษาการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จากน้ัน รองศาสตราจารย์ ดร.วโิรจ  

อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยายพิเศษ เรื่อง “เดินหน้า มก.  

สู่ทศวรรษที่ ๘” โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมาทิฐิภิรมย์ในครั้งนี้ จ�านวน ๔๘๓ คน 

ครั้งที่ ๗
กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบส�านักงานอธิการบดี” 

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหาร และ 
บุคลากร ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ในกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พบ ส�านักงานอธิการบดี “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
สู่ทศวรรษที่ ๘” ทั้งนี้ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในนโยบายการบรหิารงานภายใต้ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แก่ผู ้อ�านวยการกอง  
และบคุลากรในสงักดัส�านกังานอธกิารบด ีซึง่ส�านกังานอธกิารบดนัีบเป็นหวัใจส�าคญั 
ของการขับเคลื่อนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ ประมาณ ๓๕๐ คน นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ 

ความมั่นใจในนโยบายการบริหารงาน
อย่างต่อเนือ่งในเชงิระบบของมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ภายใต้พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ  
ยงัคงได้รบัการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ 
เช่นเดิม แต่ในด้านการบริหารจัดการ 
องค ์กรจะมีความคล ่องตัวมากข้ึน  
โดยสภามหาวิทยาลัยจะมีอ�านาจหน้าที ่
ความรับผิดชอบสูงสุดและทกุเรือ่งต้อง 
ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
นอกจากนี ้นายกสภามหาวิทยาลัยขอให้ 
บุคลากรส�านักงานอธิการบดีร่วมกัน 
สะท้อนปัญหาที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอ 
แนะแนวทางการจัดรูปแบบโครงสร้าง
องค์กร “ส�านักงานอธิการบดี” ซึ่งต่อไป 
จะเปลี่ยนโครงสร้างเป็น “ส�านักงาน 
มหาวิทยาลัย” ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เพื่อให้การท�างานเต็มไปด้วยความสุข 
และความสามัคคี 
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ครั้งที่ ๘
กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้น�านิสิต” 

วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผูบ้รหิาร และบคุลากร  

ร่วมสมัมาทฐิภิริมย์ พบมติรเพ่ือนร่วมงาน ในกจิกรรมสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

พบผู้น�านิสิต “เดินหน้ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘” ทั้งนี้ เพื่อ 

สื่อสารสร้างความเข้าใจในนโยบายการ 

บริหารงานภายใต้ พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

แก่ผู้น�านิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ จ�านวน 

๖๗ คน นายกสภามหาวทิยาลยัได้ยนืยนั 

และให้ความมั่นใจแก่นิสิตว่า ภายใต้ 

พระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ การเป็นมหาวิทยาลยัในก�ากบั 

ของรัฐนั้น นิสิตเป็นหัวใจส�าคัญของ 

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมุ่งมั่น 

ในการทีจ่ะพฒันานสิติและผลติบณัฑติท่ี

มคีณุภาพให้ทดัเทยีมกบัมหาวทิยาลัยชัน้น�า

ครั้งที่ ๙
กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

วันพุธที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๘  แก่กรรมการบริหารสมาคม

นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้เข้าร่วม

กิจกรรม จ�านวน ๔๐ คน นายกสภา

มหาวิทยาลัย ได้ย�้าต่อผู้เข้าร่วมสัมมา 

ทฐิิภริมย์ครัง้นีว่้า ภายใต้พระราชบญัญัติ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

การเป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐันัน้  

ต้องยึดหลักนิสิตเป็นหัวใจส�าคัญของ 

มหาวทิยาลยั และบณัฑติของมหาวทิยาลยั 

เป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ ดังนั้น 

สมาคมนสิติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงมีบทบาท

ส�าคัญในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศ

และช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิกจิการงาน

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู ้บริหาร  

ร่วมสมัมาทฐิภิิรมย์ พบมติรเพือ่นร่วมงาน ในกจิกรรมสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พบสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “เดินหน้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘” ทั้งนี้ เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจ

ในนโยบายการบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได ้อนุมัติข ้อบังคับ

และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างเดือน 

พฤษภาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๑๔ ฉบับ ดังนี้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

จ�านวน ๑๑ ฉบับ

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
    ๑. ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ของสภา

มหาวิทยาลัย ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน (มติสภา 

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๕ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

    ๒. ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ก�าหนดอ�านาจหน้าที ่การประชมุ และวิธีการ 

ด�าเนนิงานของคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

(มตสิภามหาวทิยาลัย ในการประชมุคร้ังที ่๗/๒๕๕๘ วนัจนัทร์ที่  

๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

    ๓. ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยการประชมุและวธีิการด�าเนนิงานของสภามหาวทิยาลยั  

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือก�าหนดการประชุมและวิธี

การด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มติสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

    ๔. ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อก�าหนด 

จ�านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด�ารง 

ต�าแหน่ง และการพ้นจากต�าแหน่งของประธานคณะกรรมการ 

วิชาการ และกรรมการวิชาการ ตลอดจนการประชุมและ 

การด�าเนนิงานของคณะกรรมการวชิาการ (มตสิภามหาวทิยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘)

 กลุ่มบริหารงานบุคคล
    ๑. ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็น

พนกังานมหาวิทยาลยั เพือ่บรหิารจดัการงานด้านบคุคลในส่วน

ของข้าราชการที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน

มหาวทิยาลยั เมือ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวทิยาลยั

ในก�ากับของรัฐ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที ่

๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

    ๒.  ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยก�าหนดอัตราการเบกิจ่ายเงนิประจ�าต�าแหน่งรกัษาการ

แทนอธกิารบด ีรกัษาการแทนรองอธกิารบด ีและรกัษาการแทน 

ผูช่้วยอธกิารบด ีพ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ก�าหนดอตัราการเบกิจ่ายเงนิ 

ประจ�าต�าแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทน 

รองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี โดยใช้เงิน 

รายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มติสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๕๘)

การอนุมัติข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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    ๓. ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยการก�าหนดจ�านวน คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม 

ของรองอธกิารบดแีละผู้ช่วยอธกิารบดี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือก�าหนด

จ�านวน คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบด ี

และผู้ช่วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มติสภา 

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๘  

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

    ๔. ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยการรกัษาการแทน การมอบอ�านาจให้ปฏิบตัหิน้าทีแ่ทน 

และการมอบอ�านาจช่วงให้ปฏิบัติหน้าที่แทน พ.ศ. ๒๕๕๘  

เพื่อก�าหนดการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน การมอบอ�านาจให้

ปฏิบติัหน้าทีแ่ทน และการมอบอ�านาจช่วงให้ปฏิบตัหิน้าทีแ่ทน  

(มตสิภามหาวทิยาลยั ในการประชมุคร้ังที ่๙/๒๕๕๘ วนัจนัทร์ที่  

๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

    ๕. ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว ่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อก�าหนดคุณสมบัติทั่วไป และ 

ลักษณะต้องห้ามของพนักงานมหาวิทยาลัย การบริหารงาน 

บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย การก�าหนดต�าแหน่งพนักงาน 

มหาวิทยาลัย การบรรจุ แต่งต้ัง ค่าจ้างและค่าตอบแทน  

การประเมินผลการปฏบิตังิาน การพฒันาพนกังานมหาวทิยาลยั  

สวัสดิการ วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด วันลา จรรยาบรรณ 

วนิยั และการรกัษาวนิยั การด�าเนนิการทางวนิยั การพ้นสภาพ

จากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินชดเชย การอุทธรณ์

และการร้องทุกข์ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

๑๐/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

    ๖. ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อก�าหนดสิทธิ  

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ ประโยชน์ตอบแทน และ

สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (มติสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘)

 กลุ่มการศึกษาและนิสิต
    ๑. ข ้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนนิสิตของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์

อย่างแท้จริงของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ (มติสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๙ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จ�านวน ๓ ฉบับ
    ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 

การจัดตั้งส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือท�า

หน้าท่ีรองรับภารกิจของสภามหาวิทยาลัยที่มีเพ่ิมขึ้น และ

รองรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไปเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ (มติสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘)

    ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  

วันเร่ิมและวันส้ินปีบัญชีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ

ก�าหนดวันเริม่และวันสิน้ปีบญัชขีองมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

โดยก�าหนดให้วันที่ ๑ ตุลาคม เป็นวันเริ่มต้นปีบัญชีของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และวนัที ่๓๐ กนัยายน ของปีถดัไป  

เป็นวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มติสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

    ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 

ก�าหนดเขตการศึกษาเป็นวิทยาเขต เพื่อก�าหนดเขตการศึกษา 

ซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่ตั้งอยู ่ในเขตท้องที่เป็นวิทยาเขต (มติสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๕๘)

 โดยมเีอกสารประกาศและข้อบงัคบัท่ีปรากฎในภาคผนวก ข
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 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๘/๒๕๕๘ เม่ือวนัจนัทร์ที ่๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มอบหมาย 

ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 

ท�าหน้าที่แทนคณะกรรมการวิชาการ ในเร่ืองการพิจารณา

อนมัุติหลกัสตูรการศกึษาและการเปิดสอน รวมทัง้การปรับปรุง 

การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา และให้เสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบ

 ในการประชุม ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติทราบ 

และเห็นชอบเกี่ยวกับด้านวิชาการ 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

  ภาษาอังกฤษ 

  รวมทั้งสิ้น  จ�านวน ๓๗ หลักสูตร

การอนุมัติหลักสูตร

หลักสูตรใหม่ 

ล�ำดับที่ หลักสูตร
สภำมหำวิทยำลัยทรำบและเห็นชอบ 

ในกำรประชุมครั้งที่

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์ 
การเคลื่อนไหว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

๖/๒๕๕๘
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑/๒๕๕๙
๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
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หลักสูตรปรับปรุง

ล�ำดับที่ หลักสูตร
สภำมหำวิทยำลัยทรำบและเห็นชอบ 

ในกำรประชุมครั้งที่

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕/๒๕๕๘
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ๖/๒๕๕๘
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘๔. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพฒันาสังคม หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๔๓

๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๗/๒๕๕๘
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๕

๗. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

๘. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาการวสัดนุาโน แผน ก แบบ ก ๒ ฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๘

๙. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๔. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๕. หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศกึษา แผน ก แบบ ก ๒ ฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๖. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ 
และแผน ข ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๗. หลกัสตูรศกึษาศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา  แบบ ๒.๑ ฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก ๑ และแผน ก แบบ ก ๒ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
แผน ก แบบ ก ๑  แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๐. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล และ แผน ๒  
แผน ก แบบ ก (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร แผน ก แบบ ก ๑ และ
แผน ก แบบ ก ๒ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๒. หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖

๙/๒๕๕๘
๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

๒๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน�้า หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๔. หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๖. หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๗. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖
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ล�ำดับที่ หลักสูตร
สภำมหำวิทยำลัยทรำบและเห็นชอบ 

ในกำรประชุมครั้งที่

๒๘. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๐/๒๕๕๘
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

๒๙. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ 
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๓๐. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
และการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๓๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๑/๒๕๕๘
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓๒. การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒/๒๕๕๘
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

โครงการภาคพิเศษ

ล�ำดับที่ หลักสูตร
สภำมหำวิทยำลัยทรำบและเห็นชอบ

ในกำรประชุมครั้งที่

๑. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน

๕/๒๕๕๘
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒. โครงการหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
(ภาคพเิศษ) คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร 

๑๑/๒๕๕๘
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ล�ำดับที่ หลักสูตร
สภำมหำวิทยำลัยทรำบและเห็นชอบ

ในกำรประชุมครั้งที่

๑. โครงการหลกัสูตรวศิวกรรมบณัฑติ สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๗/๒๕๕๘
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีผลงาน

ทางวชิาการและมคีวามเชีย่วชาญในวชิาชพีจนเป็นทีป่ระจกัษ์

ต่อสังคม เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมที่เห็นได้

ชดัเจนอย่างต่อเนือ่ง เป็นทีย่อมรับอย่างกว้างขวาง มคุีณธรรม 

จริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 

๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติ

เป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

การอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗

ศาสตราจารย์ทัศนีย์  อัตตะนันทน์

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาปฐพีวิทยา

นายเอนก  ลิ่มศรีวิไล

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช

นาวาตรี วิชา  ยุกตานนท์

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

รองศาสตราจารย์สุพิตร  สมาหิโต

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาการจัดการกีฬา

นายปราโมทย์  ไม้กลัด

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้า

ศาสตราจารย์เลอสม  สถาปิตานนท์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
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Professor Eric Dubreucq (อริีค  ดเูบรค)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

นางนูรอ  โซ๊ะมณี สเต็ปเป้

ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติกติตมิศกัดิ์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

นายประสิทธิ์  ศรีสุขจร

ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติกิตตมิศกัด์ิ

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดง

ความยินดีแก่ผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับพระราชทานปริญญา

กิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ โอกาสนี้ นายกสภา

มหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีพร้อมมอบแจกัน

ดอกไม้ รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทน 

อธิการบดี และนายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคม

นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ มอบของที่ระลึก

แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ตามล�าดับ โดยมี

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่  

๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 

เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จัดโดยมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และสมาคมนสิติเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 ในระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาการอนุมัติปริญญา 

แกผู่้ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน ๒,๙๒๙ คน และประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๑๒๔ คน ดังนี้

ครั้งที่ สภามหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา รวม

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑ ๕/๒๕๕๘
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

จ�านวน ๖๖ คน
ดุษฎีบัณฑิต  ๑๒ คน 
มหาบัณฑิต  ๕๔ คน 

จ�านวน ๑,๑๕๒ คน จ�านวน ๑๓ คน ๑,๒๓๑ คน

๒ ๖/๒๕๕๘
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

จ�านวน        ๔๙  คน 
ดุษฎีบัณฑิต    ๕  คน 
มหาบัณฑิต   ๔๔  คน

จ�านวน ๕๒ คน - ๑๐๑ คน

๓ ๗/๒๕๕๘
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

จ�านวน        ๖๑๒ คน
ดุษฎีบัณฑิต    ๓๘ คน
มหาบัณฑิต   ๕๓๐ คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๔๔ คน

จ�านวน ๔๒๐ คน - ๑,๐๓๒ คน

๔ ๘/๒๕๕๘
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

- จ�านวน ๕๕๗ คน - ๕๕๗ คน

๕ ๙/๒๕๕๘
๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

- จ�านวน ๖ คน จ�านวน ๑ คน ๗ คน

๖ ๑๐/๒๕๕๘
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

- จ�านวน ๑ คน - ๑ คน

รวม จ�านวน         ๗๒๗  คน
ดุษฎีบัณฑิต     ๕๕ คน
มหาบัณฑิต   ๖๒๘ คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ๔๔ คน

จ�านวน ๒,๑๘๘ คน จ�านวน ๑๔ คน ๒,๙๒๙ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๗ ๑๑/๒๕๕๘
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จ�านวน        ๑๕  คน
ดุษฎีบัณฑิต    ๓  คน
มหาบัณฑิต   ๑๒ คน

จ�านวน ๒ คน - ๑๗ คน

๘ ๑๒/๒๕๕๘
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

จ�านวน       ๑๐๗  คน
ดุษฎีบัณฑิต   ๑๑ คน
มหาบัณฑิต   ๙๖  คน

- - ๑๐๗ คน

รวม จ�านวน  ๑๒๒  คน
ดุษฎีบัณฑิต  ๑๔  คน
มหาบัณฑิต  ๑๐๘ คน

จ�านวน ๒ คน - ๑๒๔ คน

การอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
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การอนุมัติงบประมาณเงินรายได้
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                       หน่วย : ล้านบาท

แหล่งที่มา งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

งบประมาณรายรับ ๔,๙๘๗.๒ ๖,๙๘๗.๓ ๑๑,๙๗๔.๕

งบประมาณรายจ่าย ๔,๙๘๗.๒ ๖,๘๑๕.๗ ๑๑,๘๐๒.๙

และจ�าแนกประเภทรายได้ตามแหล่งที่มาของรายได้ ดังนี้      หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้ จ�านวน (ล้านบาท)

เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลเป็นรายปี (งบแผ่นดิน) ๔,๙๘๗.๒

เงินรายได้จากการจัดการศึกษา ๔,๓๗๕.๐

เงินรายได้จากบริการวิชาการ ๗๘๔.๗

เงินรายได้จากเงินอุดหนุนวิจัย ๖๒.๓

เงินรายได้จากการบริหารงานและอื่น ๆ ๑,๗๖๕.๓

รวม ๑๑,๙๗๔.๕

 สรปุงบประมาณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘-๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)  

งบประมาณส�าหรับใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ มาจาก ๒ แหล่ง ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน  

และงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชมุครัง้ที ่๑๑/๒๕๕๘  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติ

งบประมาณเงินรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ตามแหล่งที่มา ดังนี้ 
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โดยจ�าแนกตามภารกิจและผลผลิต ดังนี้                                                                   หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต (รวมภาคปกติและภาคพิเศษ)
งบประมาณ

แผ่นดิน

งบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้

รวม
ประมาณการ
รายจ่ายทั้งสิ้นปกติ พิเศษ รวม

๑. ด้านการเรียนการสอน ๔,๒๔๑.๖ ๒,๔๓๔.๗ ๑,๖๐๖.๙ ๔,๐๔๑.๖ ๘,๒๘๓.๒

   ๑.๑ ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ๖๗๗.๐ ๖๙๖.๐ ๑,๐๕๐.๕ ๑,๗๔๖.๕ ๒,๔๒๓.๕

   ๑.๒ ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒,๘๘๓.๓ ๑,๕๒๓.๗ ๕๒๐.๑ ๒,๐๔๓.๘ ๔,๙๒๗.๑

   ๑.๓ ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓๓๙.๒ ๒๑๕.๐ ๓๖.๓ ๒๕๑.๓ ๕๙๐.๕

   ๑.๔  ผู้ส�าเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดบัณฑิต
       สาขาขาดแคลน 

๘๘.๐ - - - ๘๘.๐

   ๑.๕ โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม         ๑๘๒.๙ - - - ๑๘๒.๙

   ๑.๖  การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๖.๔ - - - ๓๖.๔

   ๑.๗ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๒๓.๗ - - - ๒๓.๗

   ๑.๘ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ๑๑.๑ - - - ๑๑.๑

๒. ด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ๓๓๐.๗ ๒๖๓.๙ - ๒๖๓.๙ ๕๙๔.๖

๓. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ๑๒๐.๔ - - - ๑๒๐.๔

๔. ด้านการให้บริการวิชาการ ๒๘๙.๕ ๔๐๑.๐ - ๔๐๑.๐ ๖๙๐.๕

๕. ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ๕.๐ ๑๐.๗ - ๑๐.๗ ๑๕.๗

๖. ด้านการบริหารทั่วไป - ๒,๐๙๘.๕ - ๒,๐๙๘.๕ ๒,๐๙๘.๕

รวมทั้งสิ้น ๔,๙๘๗.๒ ๕,๒๐๘.๘ ๑,๖๐๖.๙ ๖,๘๑๕.๗ ๑๑,๘๐๒.๙

งานเลี้ยงแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรตินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบความส�าเร็จ “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ ๑๕” (๓ ก.พ. ๕๙)
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 ๑. การแต่งตั้งผู้บริหาร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชมุครัง้ที ่๗/๒๕๕๘  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาแต่งตั้ง 

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวญัยนื คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์  

ก�าแพงแสน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ 

เพือ่ให้การบรหิารงานของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ด�าเนนิไป

ด้วยความเรยีบร้อยและต่อเนือ่ง และในการประชมุวาระพเิศษ  

ครัง้ที ่๒ (ลบั) เมือ่วนัจันทร์ที ่๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่งตัง้ 

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี จ�านวน ๑๕ คน ดังนี้

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร

  รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและพฒันา

 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 ๓.  ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

 ๔.  ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 ๕.  รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรวุฒิ  ฤกษ์อ�านวยโชค 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 ๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 ๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

 ๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี  เรืองไทย 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 ๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ

การแต่งตั้งผู้บริหาร และผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

 ๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ

 ๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ  เกษมทรัพย์ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 ๑๒.  ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 ๑๓. รองศาสตราจารย์บรรจบ  ภิรมย์ค�า 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตก�าแพงแสน

 ๑๔.  รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กมลชยั  ตรงวานชินาม 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

 ๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค�า 

  รักษาการแทนรองอธิการบดี

  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 ๒. การแต่งต้ังคณบดี และผูอ้�านวยการส�านกั
 ในระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

สภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตัง้คณบดแีละผูอ้�านวยการ 

ส�านัก จ�านวน ๘ คน ดังนี้

 ครัง้ที ่๕/๒๕๕๘ เมือ่วนัจนัทร์ที ่๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ได้แต่งตั้ง 

 - ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ ด�ารง 

ต�าแหน่งในการบรหิารเป็นคณบดคีณะสตัวแพทยศาสตร์ ต้ังแต่ 

วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระ 

การด�ารงต�าแหน่ง ๔ ปี 

 - รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ ด�ารง

ต�าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๔ ปี 
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ก�าหนดต�าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง

ทางวิชาการ จ�านวน ๗๕ คน ดังนี้

 ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  จ�านวน - คน

 ๒. ศาสตราจารย์ที่ได้รับ จ�านวน ๑ คน

  เงินเดือนขั้นสูง

 ๓. ศาสตราจารย์  จ�านวน ๔ คน

 ๔. รองศาสตราจารย์  จ�านวน ๒๒ คน

 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ�านวน ๔๘ คน

การเทียบต�าแหน่งทางวิชาการ จ�านวน ๒๑ คน ดังนี้

 ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ�านวน - คน

 ๒. ศาสตราจารย์  จ�านวน - คน

 ๓. รองศาสตราจารย์ จ�านวน ๔ คน

 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ�านวน ๑๗ คน

 คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ เมือ่วนัจนัทร์ที ่๒๙ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ได้แต่งตั้ง 

 - ผูช่้วยศาสตราจารย์สรุตัน์ บวัเลศิ ด�ารงต�าแหน่งในการ 

บรหิารเป็นคณบดคีณะสิง่แวดล้อม ต้ังแต่วนัอังคารที ่๓๐ มถุินายน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๔ ปี 

 - รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน ด�ารงต�าแหน่ง

ในการบริหารเป็นผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม  

ตั้งแต่วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมี 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง ๔ ปี 

 คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๘ เมือ่วนัจนัทร์ที ่๒๙ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ได้แต่งตั้ง 

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์ สุรินยา ด�ารงต�าแหน่ง 

ในการบริหารเป็นคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่  

๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง ๔ ปี 

 คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ เมือ่วนัจนัทร์ที ่๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ได้แต่งตั้ง 

 - ผู้ช่วยศาตราจารย์ศุภชาติ สุขารมณ์ ด�ารงต�าแหน่ง 

ในการบริหารเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตั้งแต่

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยมีวาระ 

การด�ารงต�าแหน่ง ๔ ปี 

 ครัง้ที ่๑๑/๒๕๕๘ เมือ่วนัจันทร์ที ่๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 ได้แต่งตั้ง 

 - ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล ด�ารงต�าแหน่งในการ

บริหารเป็นคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร ตัง้แต่วันอาทติย์ท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๔ ปี 

 - ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร  สุทธิบาก ด�ารง 

ต�าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันอาทติย์ที ่๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

เป็นต้นไป โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๔ ปี

 ๓. การแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

จนถึงการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘  

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติก�าหนดต�าแหน่งและ 

แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ จ�านวน ๗๕ คน  

และเทียบต�าแหน่งทางวิชาการ จ�านวน ๒๑ คน ดังนี้



สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

“การด�าเนินโครงการตามนโยบาย”
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 หลังจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์มีฐานะเป ็น

หน่วยงานในก�ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการด�าเนินงานของ

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การเตรียมการปรับเปล่ียนสถานภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ

ของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเพ่ือเป็นการเรียน

รูป้ระสบการณ์ทีจ่ะน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายและการบรหิาร

จัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้พระราชบัญญัติ 

ฉบบัใหม่อย่างมปีระสิทธภิาพ ในฐานะทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐที่มีการบริหารจัดการเพื่อ 

รองรบัการปรบัเปลีย่นสถานภาพไปสู่ระบบการบรหิารมหาวทิยาลยั 

ในก�ากับของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป็นที่ประจักษ์

 มกีารอนมุตัปิระกาศ ระเบยีบ และข้อบงัคบั ทีอ่อกโดยอาศยั 

อ�านาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก�ากับ 

ของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยยึดหลักการและ 

กระบวนการในการด�าเนนิงานบนพืน้ฐานการมส่ีวนร่วมของบคุลากร 

และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยก�าหนดกรอบ 

ระยะเวลาของการด�าเนนิงานและให้เร่งรดัภารกจิทีจ่ะด�าเนนิการ 

ในเบื้องต้นตามความจ�าเป็นเร่งด่วน จ�านวนทั้งสิ้น ๕๐ ฉบับ 

 เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด�าเนิน

ไปอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้การปรับเปลี่ยนสถานภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ

ของรัฐด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยจึง 

มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

 ๑. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
  มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 

 โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธาน

กรรมการคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดังนี้

 ๑. จดัท�าแผนและด�าเนนิการจดัท�าประกาศ ระเบยีบ และ 

ข้อบงัคบั ทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตามความในร่างพระราชบญัญัต ิ

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาตามกรอบ

เวลาที่ก�าหนด และส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาคม 

พร้อมทั้งก�าหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ

ตามบทเฉพาะกาล

 ๒. จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

ให้ครอบคลุมภารกจิด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านบรกิารวิชาการ  

ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารทั่วไป 

เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา

 ๓. รายงานความคบืหน้าในการด�าเนนิการให้สภามหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ทราบ

 ๔.  แต่งตัง้คณะอนกุรรมการหรอืคณะท�างาน เพือ่ด�าเนนิ

การในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย

 ๕.  ด�าเนนิการอ่ืนๆ ตามทีส่ภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มอบหมาย

 ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ สรุปสาระส�าคัญ

ได้ดังนี้ 

 ๑) ความก้าวหน้าของการพัฒนาสารสนเทศและ
โครงการต้นแบบ Super-Data-MIS
  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

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

ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาสารสนเทศและโครงการ

ต้นแบบ Super-Data-MiS ดังนี้
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  ๑. ยุทธศาสตร์ Digital KU

   - Super Services: ผลักดนัด้านสารสนเทศทีท่�าให้ 

นสิติมคีณุภาพชวิีตท่ีดข้ึีน การให้บริการการศึกษาวจัิย การบรหิาร 

จัดการองค์กรที่ยกระดับขึ้นไปสู่ World Class University 

   - Super Data: ขับเคลื่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

บรูณาการข้อมลูทีม่รีะบบ มีมาตรฐานน�าไปใช้ได้ เพ่ือให้สามารถ 

วเิคราะห์ ปรบัปรุงการท�างาน และการให้บริการของมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์

   - Super infra: สร้างโครงสร้างด้านสารสนเทศที ่

ม่ันคงปลอดภยัเชือ่ถอืได้และขยายตวัได้ เพือ่รองรับการท�างาน 

ของ Super Data, Super infra, Soft infra, Hard infra  

และ People infra

  ๒. การจดัท�าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นทิศทางการพฒันา 

และปรับปรุงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยส�านักบริการ

คอมพวิเตอร์ได้จดังาน Digital KU Day: next Step towards 

a Digital University เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่

มหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล เพ่ือตอบสนอง

นโยบายและแนวทางการบริหารงานเชิงระบบ KU++ Super 

Plus และประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลอย่างเป็น

ทางการ ภายใต้ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เข้มแข็งทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ Super infra โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านไอที Super Data ข้อมูลเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย

และคลังข้อมูลขนาดใหญ่ และ Super Services นวัตกรรม

การบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ตอบสนองคนรุ่นใหม่ในยุค 

เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

 ๒) แผนการด�าเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี
  คณะกรรมการนโยบายการพฒันามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อ 

วันอังคารที ่๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มมีตเิหน็ชอบในหลักการ 

ให้ด�าเนนิการโครงการจัดตัง้วิทยาเขตสุพรรณบรีุต่อไป เน่ืองจาก 

มีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ คณาจารย์ 

และบุคลากรสายสนับสนุน และให้น�าเสนอสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยด�าเนิน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อรับนิสิตระดับ 

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  

และสาขาอ่ืนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้  

ประธานขอให้ผู ้บริหารพิจารณานโยบายและแผนพัฒนา 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพ่ือน�ามาพัฒนาให้เป็น 

ปัจจุบันและน�าไปปรับใช้ ระบบงบประมาณและการบริหาร 

จัดการให ้ เป ็นเอกเทศ โดยในเบื้องต้นขอให้วิทยาเขต 

ก�าแพงแสนเป็นพี่เลี้ยง ช่วยสนับสนุนในด้านการบริหาร 

จดัการและรองรบัการฝึกอบรมในด้านต่างๆ เน้นสายศลิปศาสตร์  

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนวิทยาเขตก�าแพงแสนขอให้ 

เน้นสายวทิยาศาสตร์ โดยระบบบริหารให้ขึน้ตรงต่ออธิการบดี  

ไม่ต้องมีรองอธิการบดีดูแล     
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 ๓) การก�าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - แนวทางการประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้บรหิาร 

และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ในการประชุม

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

ได้พจิารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบตังิานของผูบ้รหิาร

และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

   ๑) จดัระบบการประเมนิตัง้แต่ระดบัสภามหาวทิยาลยั 

ประเมินอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยประเมินตนเองทุกปี  

และวางแผนว่าภายในระยะเวลา ๕ ปี สภามหาวิทยาลัยจะ

พร้อมที่จะรับการประเมินจากภายนอก เมื่อประเมินแล้วจะ

ต้องน�าผลการประเมินมาเข้ากระบวนการ PDCA เพื่อการ

พัฒนาต่อไป

   ๒) จัดท�าแนวทางการประเมินการบริหาร เพื่อ

ประเมินผู้บริหารรวมถึงการประเมิน performance ของ

บุคลากร รวมถึงการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยขอให้

ตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อด�าเนินการให้แล้วเสร็จใน ๑ ปี

  - การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

   คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ในการประชุม

ครัง้ที ่๙/๒๕๕๘ เม่ือวันองัคารที ่๑๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัย 

ด�าเนนิการตามค�ารับรองการปฏบิตัริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อให้ครบ ๑๒ เดอืน ตามทีส่�านกังาน ก.พ.ร. เสนอ 

ท้ังนี้ประธานฯ ขอติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินการตาม

มาตรา ๔๗ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีก่�าหนดให้มหาวทิยาลัยมรีะบบประกนัคณุภาพ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย เม่ือเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐแล้วการ

ออกแบบระบบการประเมินจะเป็นไปตามข้อบังคับซึ่งควรมี

การด�าเนินการให้ครบวงจร PDCA และเป็นไปตามมาตรา ๕๐ 

๕๑ และ ๕๖ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ จงึขอให้รักษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายประกัน

คุณภาพศึกษาและสรปุจดัท�าตารางเปรยีบเทยีบระบบประกนั

คุณภาพของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐต่างๆ เพ่ือน�าเสนอ

ระบบที่เหมาะสมให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในครั้งต่อไป 

 ๔) นโยบาย 6U สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้แต่ละวิทยาเขต 

จัดท�าแผน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่สอดรับกับนโยบาย 6U  

ของมหาวิทยาลัย

 ๕) การจัดท�าฐานข้อมูลพื้นที่และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพบคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เมื่อวันจันทร์ที่  

๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมก�าพล อดุลวิทย์ 

สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้มอบนโยบายให้มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ด�าเนินการจัดท�าข้อมูลพ้ืนที่อาคารและพ้ืนที่ 

ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยกองแผนงานได้จดัท�า 

ข้อมูลพื้นที่อาคารและพื้นที่ในความรับผิดชอบของคณะ 

สถาบัน ส�านัก ดังนี้

  ๑. สัดส่วนพื้นที่อาคารและพื้นที่ใช้สอยในความ 

รบัผดิชอบของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�าแนกตามวทิยาเขต

หน่วยงาน พื้นที่ (ตารางเมตร) ร้อยละของพ้ืนที่

บางเขน ๕,๗๐๖,๔๐๗.๕๕ ๓๘.๕๑

วิทยาเขตก�าแพงแสน ๗,๔๒๑,๙๑๗.๓๔ ๕๐.๑๐

วิทยาเขตศรีราชา ๘๓,๓๖๕.๔๔ ๐.๕๖

วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ
จังหวัดสกลนคร

๑,๖๐๕,๑๑๓.๙๘ ๑๐.๘๓

รวม ๑๔,๘๑๖,๘๐๔.๓๑ ๑๐๐.๐๐

   ๒. สรุปข้อมูลพื้นที่ในความรับผิดชอบของคณะ 

สถาบัน ส�านัก พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�าแนกตามประเภทอาคารและ

พื้นที่ใช้สอย

   ๓. ข้อมลูรายละเอยีดพืน้ทีใ่นความรบัผดิชอบของ

คณะ สถาบัน ส�านัก พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�าแนกตามประเภทอาคาร

และพื้นที่ใช้สอย

 ๒.  คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ



59

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)

  คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณเงินรายได้ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณเงินรายได้ ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน พ.ศ.  
๒๕๕๘ ซึง่มีผู้บรหิารหรอืผูแ้ทนจาก ๔๙ หน่วยงาน มาให้ข้อมลู 
และแลกเปลี่ยนความเห็นและคณะอนุกรรมการฯ เห็นควร
ให้มีการทบทวนการจัดท�างบประมาณเงินรายได้ ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับภารกิจและความ
เป็นจริงของหน่วยงาน โดยพิจารณาให้เป็นไปตามนโยบาย 
หลกัเกณฑ์และวิธกีารจดัท�างบประมาณเงนิรายได้ ตามมตสิภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๐  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ 
ด�าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มิให้เกิดปัญหา 
อปุสรรคต่อการบรหิารงบประมาณเงนิรายได้ สภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๘ เมือ่วนัจนัทร์ที ่ 
๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พจิารณาเหน็ชอบให้หน่วยงาน 
ใช้กรอบและแผนวงเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปก่อน เป็นระยะเวลา ๒ เดือน  
จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
เงินรายได้ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก�าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
  ๑. งบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจ�า โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง งบบุคลากร และงบลงทุนที่มีภาระผูกพันต่อเนื่อง  
ให้ด�าเนินต่อไปได้ตามแผนงาน
  ๒. ให้ชะลอการจ้างบุคลากรอัตราใหม่ไว้ก่อน
  ๓. ให้ชะลอการใช้จ่ายงบลงทุนรายการใหม่
  ๔. ให้หน่วยงานทบทวนการจัดท�างบประมาณเงนิรายได้  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกบัภารกจิและ 
ความเป็นจรงิของหน่วยงาน และให้เป็นไปตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ 
และวธิกีารจดัท�างบประมาณเงนิรายได้ ตามมตสิภามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาไม่เกิน  
๒ เดอืน โดยให้แสดงข้อมูลงบประมาณ จ�าแนกประเภทงบประมาณ 
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ตามหมวดงบประมาณ  
(อาท ิงบบคุลากร งบด�าเนนิการ งบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน) และ
ข้อมูลผลผลิตที่ได้จากการบริหาร ประกอบดังนี้
   - ข้อมูลทุนสะสม รายรับจ่ายและรายจ่ายจริง  
ย้อนหลัง ๓ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
   - ข้อมูลทุนสะสม ประมาณการรายรับ ประมาณ
การรายจ่าย และรายจ่ายจริง ในปีงบประมาณปัจจุบัน (พ.ศ. 
๒๕๕๘) ณ สิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

   - ข้อมลูประมาณการทนุสะสม ประมาณการรายรับ 
และประมาณการรายจ่าย ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
  ๕. ให้ผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย รักษา
การแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และรักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง 
เบื้องต้นของการปรับปรุงทบทวนดังกล่าว และน�าเสนอ 
งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่ปรับปรุงทบทวนแล้วเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน  
๒ เดือน เพื่อจะได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 ทัง้นี ้สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชมุคร้ังที่  
๑๑/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ�าปีบัญชี 
(ปีงบประมาณ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามทีน่�าเสนอเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว

 ๓.  คณะอนุกรรมการจัดท�ากรอบแนวทาง
  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
 โดยม ีดร.กนษิฐา กาญจนจาร ีกรรมการสภามหาวทิยาลยั
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ
 คณะอนุกรรมการจัดท�ากรอบแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู ่การเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก ได้ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสรุปการประชุมได้ ดังนี้
  ๑. การพัฒนาศกัยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกชั้นน�าต้องค�านึงถึงปัจจัย 
ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะความพร้อมและสถานภาพ
ทีแ่ท้จรงิของมหาวิทยาลัย ทัง้บคุลากรและการเงนิ และปัจจัย
อื่นๆ โดยต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนและอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็น
บรรทัดฐานในการก�าหนดเป้าหมายและมาตรการ
  ๒. การให้ความส�าคัญในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ควรพิจารณาถึงเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับที่เหมาะสมซึ่งแต่ละ
สถาบันจัดอันดับ (เช่น ARWU, CWUR, HeeACt, tHe, QS,  
WeBoMetRiCS เป็นต้น) มีเกณฑ์และวิธีการที่แตกต่างกัน  
บางสถาบนัมกีระบวนการทีมุ่่งเน้นเชิงธรุกจิและมกีารปรบัเปล่ียน 
เกณฑ์และวิธีการอยู่เสมอ เพื่อสร้างจุดขายใหม่ ในการพัฒนา 
ศกัยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลยั 
ระดับโลกชั้นน�า จึงไม่ควรด�าเนินการเพียงเพื่อตอบสนองการ
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จัดอันดับของสถาบันใดสถาบันหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ต้องพัฒนา

ให้เกดิความก้าวหน้าในด้านต่างๆ อย่างมมีาตรฐาน และพร้อม

รองรับการจัดอันดับของสถาบันต่างๆ ได้อย่างแท้จริง

  ๓. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มคีวามโดดเด่นในสาขา

วิชาที่เกี่ยวกับเกษตร อาหาร และป่าไม้ จึงควรมุ่งเน้นพัฒนา

ศกัยภาพของมหาวทิยาลยัสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัระดบัโลกชัน้

น�าในด้านเกษตร อาหาร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม โดยบาง

สาขามีความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียนได้

แล้ว ซึ่งจะท�าให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด�ารงไว้ซึ่งปรัชญา

และอดุมคตทิีมุ่ง่พฒันาการเกษตรและพฒันาทรพัยากรบคุคล

ด้านการเกษตรของประเทศ อนัจะน�าไปสูก่ารลดความเหลือ่มล�า้ 

และเสรมิสร้างความมัน่คงให้กบัประเทศและภมูภิาคบนพ้ืนฐาน 

ของความหลากหลายทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

  คณะอนุกรรมการจัดท�ากรอบแนวทางการส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็น

มหาวิทยาลัยระดับโลก ได้ด�าเนินงานต่างๆ ดังนี้

  -  การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เร่ือง 

“Regional Challenges and opportunities in Water,  

energy and Food (WeF) Sustainability” ระหว่างวันที่  

๑๒-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  

กรงุเทพมหานคร โดยสถาบนัวจัิยและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ และ Center for Global Change and earth  

observations, Michigan State University, USA กับ  

international Center for tropical Agriculture (CiAt)  

เป็นเจ้าภาพร่วมกนั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความตระหนกั 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู ้เชิงกลยุทธ์และนโยบาย 

ภายใต้กรอบความคิดและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายความ 

ร่วมมือวจัิยระดบันานาชาติ (WeF nexus) เกี่ยวกับบริบท Future 

earth ในระยะกรอบเวลา ๑๐ ปี

  ในการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาการแทนรอง

อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้น�าเสนอการด�าเนินงานของ

ประเทศไทยในหัวข้อ “Carbon, Water and energy Flux 

Monitoring” ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เกี่ยวกับกิจกรรมด้าน Food Security and 

Food Safety ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง (GMS) และ Asean 

รวมทั้งการจัดการน�้าในลุ่มน�้าโขงตอนล่างของมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง

  นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในการ

สนับสนุนให้ประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท�า

หน้าที่เป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัย 

ดังกล่าวในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/อาเซียน (WeF 

nexus SeA/ASeA) ซึ่งจะสามารถยกระดับงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ระดับอาเซียน และเชื่อมโยงสู ่

เครือข่ายระดับโลก (WeF nexus international) 

  - การจัดบรรยายให้แก่นิสิตในหัวข้อ “ประเทศไทย

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นประชาคมอาเซียน” 

โดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานคณะอนุกรรมการ 

จัดท�าร่างกรอบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม 

ก�าพล อดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนเพ่ือให้ 

นิสิตได้ทราบถึงความส�าคัญและพร้อมร่วมมือผลักดันให้

มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า ขับเคลื่อน

และตระหนักถึงความส�าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยเบื้องต้นผู้น�านิสิตต้องเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญ

ในเรื่องประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการส่งเสริม

บรรยากาศ และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 ๔. คณะอนุกรรมการจัดท�าร่างกรอบ
  นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
  และแนวทางการบริหารและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ กรรมการ

สภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ เป็นประธานอนกุรรมการคณะ

อนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ด�าเนินการจัดท�าร่างกรอบนโยบาย 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รวมถงึการพิจารณาเสนอร่างกรอบ

โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร และแนวทางการน�าผล

การศกึษาวเิคราะห์จากงานวจิยัสถาบนัมาใช้ในการบรหิารและ

พัฒนามหาวิทยาลัย

  คณะอนกุรรมการจดัท�าร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนาบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ 

วนัพฤหสับดทีี ่๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสรปุการประชมุได้ดังนี้

  ๑. เห็นชอบให้มีการก�าหนดกรอบในการจัดท�าแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น 

๔ ระยะ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๕๙)  แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะส้ัน ๔ ปี (พ.ศ. 

๒๕๕๙-๒๕๖๒) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ระยะปานกลาง ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๖) 

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระยะยาว ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๐)  ซึ่งจะต้องมีการหารือ

ในรายละเอียดต่อไป โดยแผนต่างๆ ต้องมีความเชื่อมโยงและ

สามารถน�าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะอย่างยิง่ ควรค�านงึถึง ๑) การผลิตบณัฑติทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงานและของประเทศ ๒) ความเป็น

เลศิทางวชิาการ ๓) บทบาทของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์กบั

สังคม และ ๔) การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

  ๒. ในการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ระยะเร่งด่วน ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ควรน�าแผน 

ยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๐ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕) มาเป็นพ้ืนฐาน โดยแผนยุทธศาสตร์

ฉบับใหม่คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยในช่วงปี 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ควรมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับการวางแผนยุทธศาสตร์และ

การปรับโครงสร้างองค์กรให้เกิดความเหมาะสมในอนาคต

  ๓. ขอให้อนุกรรมการฯ เสนอร่าง “วิสัยทัศน์” ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ควรจะก�าหนดขึ้น และร่าง 

“ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์” เพื่อน�ามาประกอบการพิจารณากรอบในการ

จัดท�ายุทธศาสตร์ระยะยาว ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๐) โดย

ให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมและสรุปเป็นร่างวิสัยทัศน์และร่าง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ ภายในวนัจนัทร์ที ่๑๒ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เพื่อจะได้น�าเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

  ๔. เห็นควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน ในการร่วมจัดท�ากลยุทธ์

ภายใต้วิสัยทัศน์และกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด 

ภายในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนน�าเสนอรบัฟังความ

เห็นจากประชาคมต่อไป 
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  ๕. เห็นควรเสนอกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาภายในเดือน

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หากสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

จักได้ถ่ายทอดไปยังส่วนงานภายในต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อ

น�าไปใช้เป็นแผนแม่บทการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ต่อไปรายงานผลการประชมุให้สภามหาวทิยาลยั

ทราบ

  คณะอนกุรรมการจดัท�าร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่  

๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นควรที่จะได้มีการ

พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและ

การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนเพ่ือเป็นกรอบ 

ในการวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนั้น  

เพ่ือให้การพัฒนาร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

และแนวทางการบรหิารและพฒันามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ด�าเนินการได้ตามภารกิจที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มอบหมาย คณะอนุกรรมการฯ จึงก�าหนดจัดท�าโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดท�า

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น 

เพ่ือให้กรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มี

โอกาสร่วมระดมสมองในการทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกัน อันจะน�าไปสู่แนวทาง

การจัดท�ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 

เร่งด่วน ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ตามนโยบาย

ของสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยก�าหนดจัดโครงการฯ ขึ้น  

ในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องสัมมนา 

๓๐๓ ชัน้ ๓ อาคารบญุอนิทรมัพรรย์ คณะประมง มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ บางเขน ซึง่มผู้ีรบัผดิชอบโครงการ คอื ส�านกังาน

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองแผนงาน ส�านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๕. คณะอนุกรรมการจัดท�าร่าง
  กรอบนโยบายและแนวทาง
  การพัฒนาระบบการประเมิน
  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่จัดท�า 

ร่างกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระยะเร่งด่วน ระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว  

รวมถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เอื้อต่อการ

วางแผน การด�าเนินงาน การติดตามตรวจสอบ และการ

ประเมินผล (PDCA) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ทัง้นีส้ภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี 

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

ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประจ�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
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โครงการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๑.  โครงการ “คืนจักรยาน
  สู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการสร้างประวัติศาสตร์ รวมพลังของประชาชนชาวไทย  

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ในโครงการกจิกรรมจกัรยานเฉลมิพระเกยีรต ิ“Bike for Mom  

ปั่นเพื่อแม่” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 

กจิกรรมจกัรยานเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

“ปั่นเพื่อพ่อ Clean Bike for Dad” เนื่องในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๘/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์มดี�ารทิีจ่ะจดัท�าโครงการ  

“คืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อรณรงค์ให้

นสิติและบคุลากรใช้จกัรยานภายในมหาวทิยาลัยและวิทยาเขต 

เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และได้รับประโยชน์จากการ

ใช้จักรยาน ซึ่งนอกจากจะเป็นพาหนะในการสัญจรภายใน

มหาวิทยาลัยแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการออกก�าลัง

กายเพื่อสุขภาพอีกด้วย

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ด�าเนินการจัดโครงการ 

“คืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ทุกวิทยาเขต 

ซ่ึงประกอบไปด้วย บางเขน วิทยาเขตก�าแพงแสน วิทยาเขต

ศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดังนี้

บางเขน
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบสานพระราชปณิธาน 

จัดโครงการ “คืนจักรยานสู ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วโิรจ อิม่พทิกัษ์ นายกสภามหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ น�าขี่จักรยานย้อนรอยพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 

“Bike for Mom ปั่นเพ่ือแม่” เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. บรเิวณหน้าอาคารสารนเิทศ ๕๐ ปี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ 

KU eco ภายใต้นโยบาย Green University โดยเรียกปฏิบัติ

การครัง้นีว่้า “operation KU White Bike: Green Campus- 

Health Community”เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และ

รณรงค์ให้เกิดการใช้จักรยานในการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

ให้กบันสิติ คณาจารย์ บคุลากรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

และประชาชนทัว่ไป พร้อมทัง้ได้จดัพิธรีบัมอบจกัรยาน จ�านวน 

๕๐๐ คัน โดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกองทุนการ

ศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตา เป็นผู้สนับสนุน

วิทยาเขตก�าแพงแสน
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

วิทยาเขตก�าแพงแสนได ้จัดโครงการ “คืนจักรยานสู ่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ 

อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น�าขี่จักรยาน 

พร้อมทั้งได้จัดพิธีมอบโล่แสดงความขอบคุณแด่ ดร.กนิษฐา 

กาญจนจาร ีกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวุฒ ิประธาน

กองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตา ที่ได้สนับสนุนมอบ

จักรยาน จ�านวน ๕๐๐ คัน แก่วิทยาเขตก�าแพงแสน 
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วิทยาเขตศรีราชา
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

คนืจกัรยานสูม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรรีาชา และ

ปลูกต้นไม้ตามนโยบาย operation KU White Bike: Green 

Campus-Health Community  โดยมี รองศาสตราจารย์  

น.สพ.ดร.กมลชยั  ตรงวานชินาม รกัษาการแทนรองอธิการบดี

วิทยาเขตศรีราชา ดร.ด�ารงค์  ศรีพระราม รักษาการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  

แสงสวุรรณ รกัษาการแทนรองอธิการบดฝ่ีายกายภาพ ดร.ภาคภูมิ 

ตันเตชสาธิต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  

วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวัดสกลนคร ผูบ้รหิาร คณาจารย์  

บุคลากร และนิสิต วิทยาเขตศรีราชา ร่วมพิธีเปิดโครงการ 

จ�านวนประมาณ ๒๐๐ คน เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๑๙  พฤศจกิายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคาร ๑๓ พลศึกษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตศรีราชา กิจกรรมประกอบด้วย พิธีรับมอบจักรยาน  

จ�านวน ๑๐๐ คนั สนบัสนุนโดย ดร.กนษิฐา  กาญจนจาร ีประธาน 

กองทุนการศึกษายั่งยืนมูลนิธิสวิตาจากนั้นเริ่มกิจกรรมปั่น

จกัรยานเพือ่สขุภาพ เส้นทางการป่ันจกัรยาน จดุเริม่ต้น ณ อาคาร 

๑๓ พลศกึษา สิน้สดุท่ีอาคาร ๒๐ สระว่ายน�า้ รวมระยะทางการป่ัน  

ไป-กลับ ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร และกิจกรรมการปลูก

ต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่มหาวิทยาลัยสีเขียว ตามนโยบาย Green 

University 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 เมื่อวันศุกร ์ที่  ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ด�าเนินการเปิดโครงการ 

“operation KU White Bike : Green Campus-Health  

Community” พร้อมท้ังจดัพิธีมอบจักรยาน จ�านวน ๑,๐๐๐ คนั 

โดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกองทุนการศึกษายั่งยืน 

มูลนิธิสวิตา เป็นผู้สนับสนุน

 ๒. โครงการ “เกษตรศาสตร์อาศรม ๒๕๕๘”
     ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๗ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยได้มีการ

ริเริ่มจัดท�าโครงการ “เกษตรศาสตร์ปราดเปร่ือง เร่ืองศาสตร์ 

แห่งแผ่นดิน” เพื่อเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าที่ประสบความส�าเร็จ 

ในการบริหารและเป็นผู้น�าความรู้มาพัฒนาประเทศ และเพื่อ

เป็นตัวอย่างทีดี่แก่นสิติรุน่หลงัทีก่�าลงัศกึษาเล่าเรยีน ซึง่จะเป็น

พลงัพฒันาประเทศต่อไป ให้เกิดความมุง่มัน่ท่ีจะก้าวตามรุน่พ่ี

ให้ได้รบัความส�าเรจ็เช่นเดยีวกนั ซ่ึงมหาวิทยาลยัได้จดัโครงการ

เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่องฯ ติดต่อมาจนถึงปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ 

๑๔ เป็นผลมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาต่างๆ อันเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งสั่งสมองค์

ความรูป้ระสบการณ์และเครอืข่ายทางวิชาการมาอย่างต่อเน่ือง  

เป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๗๒ ปี และเมื่อมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์เปลีย่นสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก�ากับของรฐั  

จึงสมควรเน้นย�้าบทบาทของการพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพ่ือ

สร้างความเช่ือมั่นของสังคมและประชาชน โดยใช้ฐาน

จากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งแผ่นดิน  

ในตัวบุคคลที่เป็นทรัพยากรทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย  

ทัง้ผูท้ีเ่กษียณอายรุาชการแล้ว และผูท้ีย่งัปฏบิตังิานอยูภ่ายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในองค์กรต่างๆ โดยสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๘ 

เมือ่วันจนัทร์ท่ี ๒๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มมีตเิห็นชอบ

ในหลักการของ “โครงการเกษตรศาสตร์อาศรม ๒๕๕๘”  

และมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเสนอรูปแบบและแนวทาง

การด�าเนินงานเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชมุครัง้ที ่๑๒/๒๕๕๘ 

เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาแล้ว  

มมีติอนมุติัโครงการ “เกษตรศาสตร์อาศรม ๒๕๕๘” ตามเสนอ

 ๓. โครงการจัดต้ังศูนย์ยุทธศาสตร์อาเซียน 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียนเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง มีเอกภาพของทุกส่วนงาน 

ในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ในการประชมุครัง้ที ่๑๑/๒๕๕๘ เมือ่วนัจนัทร์ที ่๒๓ พฤศจกิายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้มีมติเห็นชอบในนโยบายเพื่อการพัฒนา

ความพร้อมและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในประชาคมอาเซียน และมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเสนอ

รูปแบบและแนวทางการด�าเนนิงานเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยั

พิจารณาต่อไป 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขออนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์

ยุทธศาสตร์อาเซียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อเป็น

หน่วยรับผิดชอบภารกิจประสานงานและพัฒนาแนวทาง

การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษาและการวิจัย
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ของมหาวิทยาลัย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็น

เอกภาพ โดยร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในภูมิภาค เช่น 

AUn, SeAMeo, RiHeD, ASAiHl ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ในการประชมุครัง้ที ่๑๒/๒๕๕๘ เมือ่วันจนัทร์ที่  

๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติ 

จัดต้ังศนูย์ยทุธศาสตร์อาเซยีน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็น

หน่วยงานในสงักดัส�านกังานอธกิารบด ีทีไ่ม่ก�าหนดสถานภาพ 

โดยมีระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์ และมีการก�ากับการ

บริหารงานโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น และ

ขอให้มหาวิทยาลัยน�าไปพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพื่อก�าหนดรูปแบบการ

ด�าเนินการ โดยศึกษาจากศูนย์อาเซียนศึกษาของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย แล้วน�าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

 ๔. โครงการจัดตั้งศูนย์เกษตร อาหาร   
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เพื่อประเทศไทยและอาเซียน
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๑๐/๒๕๕๘ เมือ่วนัจนัทร์ที ่๑๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เหน็ชอบ

ในกรอบแนวคดิเร่ืองการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สู ่สากล ในรูปแบบคลัสเตอร์งานวิจัยและพัฒนา ในสาขา

วิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและเป็นเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และจากการที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World University Ranking  

ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ (Agriculture and  

Forestry) อยู่ในกลุ่ม ๕๐ อันดับแรกของโลกอย่างต่อเนื่อง 

มา ๓ ปี โดยอยู่ในล�าดับที่ ๓๓ ๔๘ และ ๓๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  

พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่แสดงถึงศักยภาพทางวชิาการ

ของมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะความเข้มแข็งหลัก (Core 

Competency) ในด้านสาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ 

ในแนวหน้าของโลก โดยเป็นสถาบันที่ติดอันดับสูงสุดในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยใน ASeAn และอยู่ในอันดับ ๔ ของเอเซียในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลส�าเร็จนีเ้ป็นหนึง่ในข้อเท็จจริงและภาพลกัษณ์

การยอมรับของประชาคมโลกต่อความเข้มแข็งทางวิชาการ

ของมหาวทิยาลัย จงึเป็นการสมควรทีม่หาวทิยาลยัจกัได้มกีาร

ก�าหนดนโยบายสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในกลุ่มวิชา  

(Cluster) ดงักล่าว เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในแนวหน้าของโลก 

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

ได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งคลัสเตอร์เกษตร อาหาร 

ทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

เพือ่ประเทศไทยและอาเซยีน (ASeAn Community. thailand  

Sustainable Agriculture-Food, Forestry and environment  

Cluster: KU-AC.t SAFe) โดยใช้รูปแบบ “คลัสเตอร์เสมือน 

(Virtual Cluster)” ที่รวมจุดแข็งของคณะ สถาบัน นักวิจัย 

ศนูย์ความเป็นเลศิทีม่คีวามเกีย่วข้องในสาขาวิชาเกษตร อาหาร 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในลักษณะสหสาขาวิชา 

ทีไ่ม่ยดึตดิรปูแบบ มคีวามคล่องตวัในการตอบสนองต่อการวจิยั  

พัฒนาและการถ่ายทอดวิชาการ เพื่อพัฒนาประเทศและ 

ร่วมมอืกบัต่างประเทศควบคูไ่ปกบัการพัฒนา โดยมคีณะกรรมการ 

ก�ากับนโยบายที่ปรึกษา และคณะกรรมการด�าเนินงานเป็น

กลไกขับเคลื่อนการท�างาน

 และสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชมุครัง้ที่  

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

อนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์เกษตร อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประเทศไทยและ

อาเซยีน” KU ASeAn Community. thailand Sustainable 

Agriculture-Food, Forestry and environment Cluster 

(KU-AC.t SAFe) เป็นคลัสเตอร์เสมือน (Virtual Cluster) 

ที่ไม่ก�าหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงาน โดยมีระเบียบว่า

ด้วยการบรหิารงานเป็นการเฉพาะ และมกีารวางนโยบายและ

ก�ากับการบรหิารงานโดยคณะกรรมการทีม่หาวิทยาลยัแต่งตัง้  

ทัง้นี ้ขอให้มหาวิทยาลยัน�าไปพจิารณาในคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพื่อก�าหนดรูปแบบการ

ด�าเนินการ แล้วน�าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

 

 ๕. โครงการด้านพลังงานทดแทน
  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการ

ศกึษาและวิจยัด้านพลงังานมานานหลายปี โดยมศูีนย์พลงังาน 

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน และศูนย์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลาย

ศูนย์กระจายอยู่ตามหลายคณะ และหลายหน่วยงาน เพื่อให้

นโยบายด้านพลังงานทดแทนมีความชัดเจน และมีหน่วยงาน 

กลางของมหาวทิยาลยัก�ากับดแูลให้มนีโยบายเป็นไปในทศิทาง 

เดียวกัน และเป็นไปตามความต้องการของประเทศ และ
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สอดคล้องกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดยพลังงาน

ทดแทน มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นในส่วนการศึกษา วิจัยและ

พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและอาหาร และพัฒนา

สู่ความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาพรวม โดยจะ

ประสานภารกจิร่วมกนัระหว่างคณะ ส�านกั สถาบนั ศนูย์ต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การด�าเนินงานตามภารกิจและนโยบาย

ประสบความส�าเร็จได้ตามที่วางไว้

 ในการนี ้รองศาสตราจารย์ ดร.วโิรจ อิม่พิทกัษ์ นายกสภา

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จงึเสนอให้มหาวทิยาลยัด�าเนนิการ 

ให้มีหน่วยงานกลางในการประสานงานและภารกิจด้าน 

การศึกษา วิ จัย และพัฒนาด ้านพลังงานทดแทนของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้มีเอกภาพและส่งเสริม

สนับสนุนภารกิจด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้เข้มแข็ง โดยประสานงานกับส่วนงานและหน่วยงานที่ม ี

พันธกิจเกี่ยวข้องกับด้านนี้ ซึ่งมุ่งเน้นในการศึกษา วิจัยและ

พัฒนาที่มีผลเกี่ยวข้องในด้านการเกษตรและอาหาร และ

พัฒนาสู ่ความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ม ี

ภารกจิในการประสานงานและเชือ่มโยงกบัหน่วยงานภายนอก

ที่เกี่ยวข้องในเรื่องพลังงานทดแทนทั้งภายในประเทศและ 

ต่างประเทศด้วย 

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 

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

มติเห็นชอบในหลักการนโยบายการศึกษา วิจัย และพัฒนา

ด้านพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

ขอให้มหาวิทยาลัยน�าไปพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพื่อก�าหนดรูปแบบการ

ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์หรือคลัสเตอร์เสมือนด้านพลังงาน แล้ว

น�าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง และให้น�าข้อเสนอ

แนะเพิ่มเติมไปพิจารณาร่วมด้วยดังนี้

 ๑. เสนอให้มหาวิทยาลัยวิจัยเกี่ยวกับพลังงานที่ไม่สิ้นสุด

และพลังงานจากขยะเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกในอนาคต 

 ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยศกึษาและพิจารณาผลกระทบของ

การสร้างพลงังานทดแทนและพลงังานหมนุเวยีน ซึง่จะมคีวาม

เกี่ยวข้องกับความม่ันคงของอาหารและราคาผลผลิต ซึ่งเป็น

วัตถุดิบที่จะน�ามาใช้ในการผลิตพลังงาน เช่น มันส�าปะหลัง 

อ้อย เป็นต้น

 ๓. มหาวทิยาลยัควรเข้าไปสนบัสนนุและช่วยเหลอืชุมชน

ในการผลติพลงังานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวยีนระดบัชุมชน 

เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกให้มากขึ้น

 ๔. เนื่องจากปัจจุบันการวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่องของ

วตัถดุบิ แต่ยงัไม่ได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งของสายไฟและระบบ

การส่งกระแสไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ หากมหาวิทยาลัยจะ

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน

ทดแทน เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเก่ียวกับการสร้าง

บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในเรือ่งของสายไฟและระบบ

การส่งกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพด้วย

 ๖. โครงการ “เกษตรศาสตร์ พอเพียง”
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้พระราชทานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ปวงชนชาวไทย เป็นครั้งแรก  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ และ

หน่วยงาน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ได้มีการน้อมน�าหลักปรัชญา

ดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ทั้งภายในประเทศและ 

ในต่างประเทศ เป็นที่ประจักษ์ บังเกิดผลในการบริหารและ

พฒันาเป็นท่ียอมรบัโดยทัว่ไปโดยพระราชด�ารสัท่ีพระราชทาน 

มีใจความส�าคัญว่า

	 	 	 การพฒันาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดบัข้ัน	 

ต้องสร้างพื้นฐาน	 คือ	 ความพอมีพอกิน	 พอใช้ของ

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นอันพอควรและปฏิบัติได้แล้ว	

จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ

ขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป	 หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้าง

ความเจริญ	ยกเศรษฐกิจขึน้ให้รวดเร็วแต่ประการเดยีว	

โดยไม่ให้แผนปฏบิตักิารสมัพนัธ์กบัสภาวะของประเทศ

และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย	 ก็จะเกิดความ 

ไม่สมดุลในเร่ืองต่าง	 ๆ	 ขึ้น	 ซึ่งอาจกลายเป็นความ 

ยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือเป็นการพัฒนา

ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท 

โดยค�านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบ และ

คุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท�า

ต่างๆ 
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 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและ 

ไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต

และการบริโภคที่พอประมาณ 

 ความมเีหตผุล หมายถงึ การใช้หลักเหตผุลในการตดัสนิใจ 

เรือ่งต่างๆ โดยพจิารณาจากเหตุปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนผล

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ 

 การมภูีมคิุม้กันทีด่ ีหมายถงึ การเตรยีมตวัให้พร้อมรับต่อ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปัจจัยเหล่านี้

จะเกดิขึน้ได้นัน้ จะต้องอาศยัความรู้ และคณุธรรม เป็นเงือ่นไข

พื้นฐาน กล่าวคือเงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความ

รอบคอบ และความระมัดระวังในการด�าเนินชีวิตและการ

ประกอบการงาน ส่วนเงือ่นไขคุณธรรม คือ การยดึถอืคณุธรรม

ต่างๆ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การ

มุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน ฯลฯ ตลอดเวลาที่

ประยุกต์ใช้ปรัชญาดังกล่าวนี้

 เพื่อให้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นไปตามแนวพระราชด�าริ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมมีตใิห้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์น้อมน�าหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ไปใช้เป็นหลักในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

โดยให้ส่วนงาน คณาจารย์ บคุลากร และนสิติ น้อมน�าไปปฏิบตัิ

โดยทั่วกัน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อ

วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้มีมติรับทราบมติสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังกล่าว และมอบให้ทุกส่วนงาน

รับไปด�าเนินการต่อไป

 ๗. โครงการ “เกษตรศาสตร์ คุณธรรม”
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้พระราชทานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ปวงชนชาวไทย เป็นครั้งแรก  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๗ และ

หน่วยงาน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ได้มีการน้อมน�าหลักปรัชญา

ดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ท้ังภายในประเทศและใน 

ต่างประเทศ เป็นทีป่ระจักษ์ บงัเกดิผลในการบริหารและพฒันา

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือเป็นการพัฒนา

ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท 

โดยค�านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบ และ

คุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการด�าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ซึ่ง “คุณธรรม” อันหมายความถึง การยึดถือ

คณุธรรมต่างๆ อาท ิความซือ่สัตย์สุจริต ความอดทน ความเพยีร  

การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน ฯลฯ ตลอดเวลา

ทีป่ระยกุต์ใช้ปรชัญาดงักล่าวนี ้เป็นเงือ่นไขพืน้ฐานหนึง่ในการ 

น�าหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้

บรรลุผลส�าเร็จ ทั้งในเรื่อง “ความพอประมาณ” “ความมี

เหตุผล” และ “การมีภูมิคุ้นกันที่ดี”

 เพื่อให้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอดคล้องกับแนวพระราชด�าร ิสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด�าเนินโครงการ “เกษตรศาสตร์ คุณธรรม” โดยให้ส่วนงาน 

คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ได้ยึดเป็นหลักในการท�างานและการด�ารงชีวิตต่อไป และ

คณะกรรมการนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ 

เม่ือวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้เห็นชอบ 

ให้ฝ่ายบริหาร รับไปด�าเนินการแล้วรายงานความคืบหน้าให้ 

สภามหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์ทราบ

 ๘. การด�าเนินงานตามนโยบาย
  เปิดประตูสู่อาเซียน
 ๘.๑ การสนองพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
     รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายก 

สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชมุหารอื 

ความร่วมมือการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณโดยรอบอาคารก่อสร้าง

สถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับ  

พลตรีวีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๘ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน เพือ่สนองพระราชด�ารขิอง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงม ี
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พระราชประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือด้าน

การศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการก่อตั้งสถาบัน

เทคโนโลยีก�าปงสปือ หมู่บ้านโออองกุม ต�าบลออมเรียง  

อ�าเภอหโปง จงัหวดัก�าปงสปือ ราชอาณาจกัรกมัพชูา ในการนี้ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์น�าคณะผู้บริหาร อาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

เดินทางไปส�ารวจพื้นที่ร ่วมกับกรมกิจการชายแดนทหาร  

ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อร่วม

จัดท�าผังแม่บทสถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ ให้เป็นไปตาม

ก�าหนดการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารีเสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรกในวันพุธที่ 

๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ 

อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก 

วัชรินทร์รัตน์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมรับเสด็จฯ และ

ถวายรายงาน

 ๘.๒ การจดัท�าความร่วมมือทางวชิาการระหว่าง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์และมหาวทิยาลยัเมาะล�าไย 
ประเทศสหภาพเมียนมา
     รองศาสตราจารย์วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายก

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัย

เมาะล�าไย และหอการค้าเมาะล�าไย สหภาพเมียนมาใน 

ระหว่างวนัที ่๒๑ - ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนโยบายของ

มหาวทิยาลยัทีจ่ะขยายกรอบความร่วมมือและด�าเนนิกิจกรรม

ทางวิชาการร่วมกับสถาบนัการศกึษา องค์กรภาครัฐและเอกชน

ของสหภาพเมียนมาโดยมีสาระของการหารือ ดังนี้ 

     ๑. หอการค้าเมาะล�าไย ขอให้มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ให้ความร่วมมอืในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร 

การปศสุตัว์ การชลประทานและการประมง โดยความช่วยเหลอื 

ที่ต้องการและสนใจคือด้านวิชาการ เทคโนโลยี การตลาด 

การลงทุน ตลอดจนการพัฒนาไปสู่ระบบอุตสาหกรรม

     ๒. ความร่วมมอืในการเรียน การสอน การวจิยั  

แลกเปลี่ยน บุคลากรและนักศึกษาในหลายด้าน เช่น marine 

science ป่าชายเลน สัตว์ป่า ร่วมกับ botany และ zoology
รับเสด็จและถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผังแม่บทสถาบัน

เทคโนโลยีก�าปงสปือ ราชอาณาจักรก�าพูชา (๘ ก.ค. ๕๘)

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเมาะล�าใยและ 
สภาหอการค้าเมาะล�าใย สหภาพเมียนมา (๒๒-๒๓ ธ.ค. ๕๘)



สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

“กิจกรรมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
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 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธนัวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ ดร.วโิรจ อิม่พิทกัษ์ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น�าคณะ 

ผูบ้รหิาร บคุลากร และนสิิต ร่วมซ้อมป่ันจักรยาน

ภายในมหาวทิยาลยั เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม “ป่ันเพ่ือ

พ่อ Clean Bike for Dad” ในวนัที ่๑๑ ธนัวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรรมประวตัศิาสตร์เพ่ือแสดง

ความจงรกัภักด ีกตญัญกูตเวทต่ีอพระมหากษตัรย์ิ 

ร่วมใจทดแทนพระคุณพ่อและเพื่อความสามัคค ี

ของชาวไทยทัง้ชาต ิ โดยมผู้ีบรหิารมหาวิทยาลัย 

เข้าร่วมป่ันจกัรยานในขบวนด้วย 

กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตช้ันปีที่ ๑ และ 

ประชาชน จ�านวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เฝ้ารบัเสด็จฯ  

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกมุาร  

และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

ทรงจักรยานน�าพสกนิกร ร่วมปั ่นจักรยาน 

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนินีาถ “Bike for Mom ป่ันเพือ่แม่” นบัเป็น 

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และเป็นพระมหา 

กรณุาธคิณุอย่างหาทีส่ดุมไิด้ ต่อชาวมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ท่ีได้ร่วมเป็นพ้ืนที่เส้นทางปั่น

จักรยานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป ็นกิจกรรม

ประวัติศาสตร์ของชาติไทย

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชนินีาถ ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์  

ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย 
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พิธีถวายราชสดุดีฯ (๕ มิ.ย. ๕๘) วันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด (๒๙ พ.ย. ๕๘)

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมฯ (๒๘ ก.ค. ๕๘) พิธีเปิดงาน ๑ ทศวรรษ สระสุวรรณชาด (๖ พ.ค. ๕๘)

 ๑. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และการสนองงานในพระบรมวงศานุวงศ์

ลงนามถวายพระพร (๑๗ ก.ย. ๕๘)

 รองศาสตราจารย์ ดร.วโิรจ อิม่พทิกัษ์ นายกสภามหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

ในกจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิ และสนองงานในพระบรมวงศานวุงศ์ 

ทุกพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ การน�าแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ 

ถวายและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ณ ศาลาสหทยัสมาคมในพระบรมมหาราชวงั พธิถีวายราชสดดุี  

“วันร�าลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  

พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชด�าเนินทรงหว่านข้าว  

ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙”  

งานครบรอบ ๕๒ ปี “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตร ี

ทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวาย 

แจกันดอกไม้ แด่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช  

สยามมกุฎราชกมุาร พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ และพิธีเปิดงาน “๑ ทศวรรษ  

สระสุวรรณชาดพระราชทาน”  
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งานคอนเสิร์ต “เฉลิมบรมราชกุมารี ดุริยดนตรีสโมสร” (๑๘ ก.ย. ๕๘)

 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ผู้แทน 

พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา 

ทินัดดามาตุ อัญเชิญแจกันดอกไม้ประทานของ พระเจ้า 

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

มอบให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ ในโอกาส 

ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน 

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ “เกษตรอินทรีย์  

วิถพีอเพียง หล่อเล้ียงเกษตรไทย” เพ่ือเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง

พระชนมายุ ๕ รอบ

รับเสดจ็ฯ พระองค์เจ้าโสมสวลฯี ทรงเปิดงานเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) (๑๙ ม.ิย. ๕๘)

รับแจกันดอกไม้ประทานของ พระองค์เจ้าโสมสวลฯี (๑๑ ม.ิย. ๕๘)เข้าเฝ้าสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ (๓๐ ก.ค. ๕๘)

 เข้าเฝ้าสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ทรงปลูกต้นไม้ จ�านวน ๖ ต้น ได้แก่ ต้นโพธิสัตว์ มหาพรหม 

พะยูง มะเกลือ มะขามป้อม สมอไทย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 

ณ พระต�าหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา และร่วมงานโครงการ

ดนตรเีฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี คอนเสิร์ต “เฉลิมบรมราชกุมารี ดุริยดนตรีสโมสร” 

น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคุิณของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกมุารี เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ  

๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ และสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา

ราชนครินทร์
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 ๒. กิจกรรมการท�านุบ�ารุงศาสนา
  และศิลปวัฒนธรรม
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรมทางศาสนา อาทิ การถวาย 

อภิสัมมานสักการะร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญกุศลพระศพ  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-

ปริณายก ณ พระต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และเป็น

ประธานในพิธีท�าบุญเพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และสืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

 บ�าเพญ็กศุลพระศพ สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชฯ (๘ พ.ย. ๕๘) กราบนมสัการ สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺุโญ) (๑๖ พ.ย. ๕๘)

พิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (๒๘ พ.ย. ๕๘)พิธีท�าบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา (๑ มิ.ย. ๕๘)

 เข้าพบและกราบนมสัการ สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย์  

(ช่วง วรปญุโฺญ) ผูป้ฏบิติัหน้าทีส่มเด็จพระสงัฆราช และเจ้าอาวาส 

วดัปากน�า้ ภาษเีจรญิ เพือ่ให้ท่านลงจารกึแผ่นทอง เงนิ และนาค  

ส�าหรับน�าไปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวันเสาร์ที่  

๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวดั

สกลนคร ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นการเฉลิม

ฉลองในโอกาสท่ีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการก่อต้ัง ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมนีายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธาน

ในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในครั้งนี้

 อญัเชิญผ้าพระกฐนิพระราชทานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ประจ�าปี ๒๕๕๘ พร้อมด้วยเคร่ืองบริวารพระกฐิน ไปถวาย 

พระสงฆ์ ซึ่งจ�าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  

ต�าบลแม่กลอง อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวดัสมทุรสงคราม 

รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน และพระเทพสมทุรโมล ี เจ้าอาวาสวดัเพชรสมทุร

วรวิหารและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น

ประธานฝ่ายสงฆ์
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (๒๐ พ.ย. ๕๘)
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ศกึษาดงูานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (๑๙ พ.ค. ๕๘)

การบรรยายโดย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๑ ก.ค. ๕๘)แถลงข่าวนโยบาย KU Super Plus (๑๐ มิ.ย. ๕๘)

 ๓. กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
 ในระหว่างการน�าเสนอโปรดเกล้าฯ เพื่อพิจารณาตรา 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับใหม่ และ

ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัศกุร์ที ่๑๗  

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเป็น

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐโดยสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ 

ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

และคณะกรรมการนโยบายการพฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ได้มีการเตรียมความพร้อม

ในการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐในหลายๆ ด้าน อาทิ 

การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการด�าเนินงานมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ในหัวข้อ “การเตรียมตัวเม่ือเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก�ากับของรัฐ” โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแถลงข่าวการ

มอบนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ภายใต้การบริหารงาน

เชิงระบบ KU++ Super Plus คือการร่วมมือกันระหว่าง

สภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่

อนาคต โดยใช้หลักธรรมาภิบาล จัดการบรรยาย เรื่อง “สภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ” โดยมี 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

และทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติในการ

บรรยาย จัดการประชุมเพื่อมอบนโยบาย ทิศทาง แนวทาง 

และการด�าเนินงานของ มก. แก่ผู้บริหารระดับสูง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                      

ประชุมมอบนโยบายผู้บริหาร ที่ห้องก�าพลฯ (๒๐ ก.ค. ๕๘) มอบนโยบายภายใต้การบรหิารงานเชิงระบบ  KU++ Super Plus (๑๘ ส.ค. ๕๘)
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 ให้การต้อนรับกลุ่มคณบดีฯ (๒๙ มิ.ย. ๕๘)

แถลงข่าวมติสภาฯ วาระพิเศษ (๑๐ ส.ค. ๕๘)แถลงข่าวมติสภาฯ วาระพิเศษ (๑๔ ก.ค. ๕๘)

 ๔. กิจกรรมด้านการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ได้มอบนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ในก�ากับของรัฐเพ่ือให้ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยน�าไปปฏิบัติอย่างเป็น 

ระบบ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล และยึดถือองค์กรเป็นหลัก โดยได้ 

เป็นประธานในพิธีและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ  

ให้การต้อนรับกลุ่มคณบดี ผู้อ�านวยการส�านัก สถาบัน ซึ่งเข้าพบเพ่ือ 

ให้ก�าลงัใจ และขอให้สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

พจิารณาเร่งรดัการได้มาซ่ึงผูด้�ารงต�าแหน่งอธกิารบด ี

ตัวจริง เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ 

ของรัฐ เป็นประธานแถลงข่าว ผลจากการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วาระพิเศษ โดย 

ที่ประชุมมีมติให ้ด�าเนินการสรรหาอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนใหม่ ตามกระบวนการ 

ทางกฎหมายและข ้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ และให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

และมมีตแิต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวญัยนื 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน วิทยาเขต 

ก�าแพงแสน เป็นผูร้กัษาราชการแทนอธกิารบด ีคนที ่๒  

และแถลงข่าวผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

วาระพิเศษ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

เกี่ยวกับมติให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองตามสิทธิ  

เพือ่ให้การบรหิารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เดนิหน้า 

ต ่อไป และมติเรื่องการแต่งตั้งรักษาการแทน 

รองอธิการบดีชุดใหม่

 ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ระหว่างสภา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กบัโครงการ 

จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และได้เยี่ยม 

ชมอาคารสถานที่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

พบปะกับบุคลากร และปรึกษาหารือ 

วางแนวทางในการด�าเนินงานโครงการ

จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ (๒๖ ก.ย. ๕๘) 
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สัมมาทิฐิภิรมย์กับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (๒๐ ก.ย. ๕๘)

เปิดโครงการคืนจักรยานสู่ มก. - มก. ฉกส. (๒ ต.ค. ๕๘) เปิดโครงการคืนจักรยานสู่ มก. (๙ ต.ค. ๕๘)

        เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ “วนัพฒันาและปลกูต้นไม้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๕๘” ซึ่งจัดขึ้นเป็น 

ปีที่ ๒๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเพื่อสร้างความสามัคคี 

สร้างจิตส�านึกร่วมกันระหว่างบุคลากรและนิสิตในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม  

มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี สอดคล้องกับโครงการ

วิทยาเขตสีเขียว KU Green Campus

 เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการคนืจกัรยานสูม่หาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ หรือ KU eco - Bike ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของ

โครงการ KU eco ภายใต้นโยบาย Green University “KU 

eco - Bike Walk Slim” โดยเรียกการปฏิบัติการครั้งนี้ว่า  

operation KU White Bike : Green Campus - Health  

Community รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของการอนรุกัษ์การใช้พลงังาน และใส่ใจต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจน 

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในกิจกรรมปั่นจักรยาน สร้างการ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกก�าลังกายเพ่ือสุขภาพอย่าง

สม�่าเสมอ และส่งเสริมอัตลักษณ์ iDKU ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๗๒ ปี แห่งการ

สถาปนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมกันนี้ได้รับมอบ

จักรยานจ�านวน ๒,๑๐๐ คัน จาก ดร.กนิษฐา กาญจนจารี 

ประธานกองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตา และกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมอบให้มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขตก�าแพงแสน จ�านวน 

แห่งละ ๕๐๐ คัน วิทยาเขตเฉิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

จ�านวน ๑,๐๐๐ คัน และวิทยาเขตศรีราชาจ�านวน ๑๐๐ คัน

เปิดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ มก. ก�าแพงแสน (๑๒ พ.ย. ๕๘) เปิดโครการคืนจักรยานสู่ มก. ศรีราชา (๑๙ พ.ย. ๕๘)
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        ให้การต้อนรับนายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีประธาน

ในพิธีเปิดงาน “เกษตรแฟร์เพ่ือมูลนิธิจุฬาภรณ์” ประจ�าปี 

๒๕๕๘  พร้อมน�าชมกจิกรรมต่างๆ ภายในงาน บริเวณด้านหน้า

โซนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และนวัตกรรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(ฝั่งตลาดน�้า) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

เปิดงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๑๐ ประจ�าปี ๒๕๕๘ 

ภายใต้ค�าขวัญ “เกษตรสร้างชาติ ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดิน”  

ณ หอประชุมวิโรจ อ่ิมพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณา 

ร ่างวิสัยทัศน ์และจัดท�ากรอบยุทธศาสตร ์การพัฒนา 

มหา วิทย าลั ย เ กษตรศาสตร ์  โ ด ยมี ก ร รมกา รสภา 

มหาวิทยาลัย กรรมการส ่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

ผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั และผูบ้รหิารส่วนงาน จ�านวน ๑๐๐ คน  

เข ้าร ่วมประชุมระดมสมอง จัดโดยคณะอนุกรรมการ 

จัดท�าร ่างกรอบนโยบาย เป ้าหมาย ยุทธศาสตร ์และ

แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เพ่ือให้ผู ้บริหารระดับสูงพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ให ้เหมาะสมสอดคล้องกับ 

สภาวการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

ตลอดจนเพื่อเป็นกรอบในการวางแผนยุทธศาสตร์ของ 

มหาวิทยาลยั ระยะเร่งด่วน ๑ ปี ระยะสัน้ ๔ ปี ระยะปานกลาง  

๘ ปี และระยะยาว ๑๒ ปี ซึ่งรวมถึงร่างกรอบโครงสร้าง 

การบริหาร โครงสร้างองค์กร

ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างวิสัยทัศน์ฯ (๑๖ พ.ย. ๕๘) 

เปิดงาน “เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์” (๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

เปิดงานนนทรีอีสาน ครั้งที่ ๑๐ (๒๘ พ.ย. ๕๘)

 เป็นประธานในงานขอบคณุ 

บุคลากร ประจ�าปี ๒๕๕๘ และ 

มอบโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศ 

เกี ย รติ คุณแก ่บุ คลากรสาย

วิชาการดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๘  

จ� านวน ๑๔ คน บุคลากร 

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๘ จ�านวน  

๑๖ คน
งานขอบคุณบุคลากร (๒๔ ธ.ค. ๕๘)
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 ๕. กิจกรรมด้านวิชาการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.วโิรจ อิม่พิทกัษ์  

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

บรรยายพิเศษ เป็นประธานในพิธีและ 

ร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ อาทิ บรรยาย 

พิเศษเรื่อง “Kasetsart University:  

the Autonomous University that 

Shapes the Future” เพื่อเปิดมุมมอง 

น�าเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ก้าวสู ่

การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ 

สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ในการ

ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เป็น 

ประธานเปิดงานสมัมนาเรือ่ง “สหวทิยา 

การแห่งชีวติ เปลีย่นความต่างเป็นพลัง” 

และได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “สัมมาทิฐิ

ภิรมย์” แก่อาจารย์ และบุคลากรสาย

วิชาการรุ่นใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 เป็นประธานรับมอบเงิน จ�านวน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาก ดร.กนิษฐา 

กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ผู ้ทรงคุณวุฒิ และประธานกองทุน 

การศึกษาเสริม มูลนิธิสวิตาเพื่อมอบให้ 

กบั ดร.อารย์ี ธญักจิจานกุจิ ผูอ้�านวยการ 

ส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

น�าไปด�าเนินการโครงการ operation 

M.A.l.e.e. พัฒนาสมรรถนะทางด้าน

ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรส�านักหอสมุด

อย่างต่อเนื่องและประสบความส�าเร็จ

มากยิ่งขึ้น

บรรยายพิเศษ สัมมนาอาจารย์ (๒๔ ก.ค. ๕๘)

บรรยายพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ (๑๖ ก.ค. ๕๘)

รับมอบเงินจาก ดร.กนิษฐา (๑๑ ส.ค. ๕๘) 
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สัมมนาวิชาการ  eX-MBA (๑๓ ต.ค. ๕๘)

สัมมนาวิชาการ ส�านักหอสมุด (๑๘ มิ.ย. ๕๘)

ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทยศาสตร์  (๑๑ ธ.ค. ๕๘)

 เป็นประธานในพธิเีปิดการสมัมนาวชิาการเรือ่ง เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การเกษตร ครัง้ที ่๔ : เกษตรก้าวไกลด้วย Digital 

economy จัดโดย ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ในฐานะศนูย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาต ิศนูย์ประสานงาน

สารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ และศูนย์สนเทศทางกระบือ

นานาชาติ และเป็นประธานเปิด “ระบบคลังความรู้ดิจิทัล

ด้านการเกษตร” ซึ่งเป็นการเปิดใช้ระบบอย่างเป็นทางการ 

ครั้งแรกของประเทศไทย  เปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ

เรือ่ง “ฝ่าวกิฤต ิเศรษฐกจิ ยคุปฏริปู” จดัโดย สมาคมปริญญาโท 

ส�าหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เปิดงานสัมมนา

ทางวชิาการ “ปลกูบ้าน ปลกูเมอืง ปลกูชวีติ” และนทิรรศการ 

“Carrot City & Making an edible Green Campus”  

 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทาง 

สัตวแพทยศาสตร์ และการประชุมประจ�าปีภาคีคณบดี

สัตวแพทย์กลุ่มประเทศเอเชีย ประจ�าปี ๒๕๕๘ (the 14th

Asian Association of Veterinary Schools (AAVS)  

Congress in Conjunction with the 6th South east  

Asia Veterinary School Association (SeAVSA) Meeting  

จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับส�านักส่งเสริมและ

ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2015 ภายใต้หัวข ้อ “Veterinary education and  

Veterinary Challenges in one Health/Aging Pets” 

ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ

เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ และ

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั เบทาโกร  

จ�ากัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณ 

สัมมนาวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (๒ พ.ย. ๕๘)
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 ๖. กิจกรรมด้านการวิจัย
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานการน�าเสนอ 

ผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งสถาบัน 

วิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดข้ึนเพ่ือ

ให้อาจารย์ นักวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้น�าเสนอผลการด�าเนิน

งานวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมทั้งรับฟัง 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประโยชน์

ต ่อการพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานวิจัย ส ่งผลให้ได ้

เปิดงานการน�าเสนอผลงานวิจัยฯ (๑๔ ก.ค. ๕๘)

เปิดป้าย KU Radio Plus (๒๗ ส.ค. ๕๘) รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเข้าเยี่ยมค�านับ (๖ ต.ค. ๕๘)

 ๗. กิจกรรมด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและ 

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางด้านการบริการวิชาการและ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี อาทิ เป็นประธานเปิดป้าย KUR+  

(KU Radio Plus) ซึง่เป็นรปูแบบใหม่ในการบรหิารงานสถานี 

วิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สถานีวิทยุ มก. สถาน ี

ผลงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  

และเกิดประสิทธิผลชัดเจนยิ่งขึ้น 

วทิยเุพือ่การเกษตร ภาษา วฒันธรรม และบรกิารสาธารณะ”  

นายพงษ์ศักด์ิ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

เข้าเยี่ยมค�านับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรึกษาหารือ 

ในการร่วมพัฒนารายการเพ่ือภาษาและวฒันธรรม ร่วมกนั 

กับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ 

“ทางสายใหม่ the Priority ร่วมกันคิด  

พชิติเป้าหมายร่วมกัน” ชือ่ตอน “บรกิาร 

วิชาชีพเพื่อภาคการเกษตรไทย”

บันทึกเทปโทรทัศน์ (๑๗ พ.ย. ๕๘)
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 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานร่วมกับ 

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร ในพิธีลงนามความร่วมมือทาง 

วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธนาคาร 

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้ 

เพื่อร่วมกันพัฒนาชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ 

เกษตรกรไทย ได้แก่ ๑. การน�าความรู ้สู ่ชุมชน (Social  

engagement) ๒. การพัฒนาบุคลากรและนิสิต (Human 

Resource Development) และ ๓. การใช้ทรัพยากร 

ร่วมกัน (Synergy) และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการ 

จัดอบรมผู้ขอรับอนุญาตขับรถยนต์และต่ออายุใบอนุญาต 

ขับรถยนต์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 

ก�าแพงแสน และส�านักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

ลงนามความร่วมมือ มก.-ส�านักงานขนส่ง จ. นครปฐม (๑๒ พ.ย. ๕๘)

ลงนามความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. (๖ พ.ย. ๕๘)

 ๘. กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ให้ความส�าคญักบัระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่สอดคล้องกับภารกิจและการบริหารจัดการ

องค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สะดวก

รวดเร็ว โดยเป็นประธานในพิธีที่เกี่ยวกับระบบงานทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ เป็นประธานในพิธีลงนามความ

ร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงข่าย และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก�าแพงแสน และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบโครงข่ายและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้สอดคล้องกับภารกิจและการบริหารจัดการ

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว รวมถึง

การเชือ่มโยงโครงข่ายให้ครอบคลมุพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั และ

เป็นประธานเปิดงาน Digital KU Day: next Step towards 

a Digital University ประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล 

อย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นผู้น�าแห่งโลกดจิติอลด้วยโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านไอที (Super infra) ข้อมูลเพ่ือการบริหาร

มหาวิทยาลัยและคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Super Data)  

และนวัตกรรมการบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ตอบสนอง 

คนรุน่ใหม่ ในยคุเศรษฐกจิและสงัคมดจิติอล (Super Service)  

พิธีลงนามความร่วมมือ มก. กพส. - กสท (๑๒ พ.ย. ๕๘) 

พิธีเปิด Digital KU Day (๒๕ พ.ย. ๕๘)

เพื่อเช่ือมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน ทั้งผู ้คน ข่าวสาร  

การบริการ และสังคม ให้มีการสื่อสารกันมากขึ้น เข้าใจกัน 

มากขึ้น ท�างานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
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รับมอบเงินสมทบกองทุน “ศาสตราจารย์ ดร.ก�าพล อดุลวิทย์” 
(๒๗ ส.ค. ๕๘)

รับมอบเงินจัดตั้งกองทุน “ตระการศักดิ์ มณีภาค” (๑๐ พ.ย. ๕๘)

การประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ 
(๑๓ พ.ย. ๕๘)

 ๙. กิจกรรมด้านการพัฒนานิสิต
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นถึงความส�าคัญของการ

พัฒนานิสิต โดยได้มอบนโยบายด้านการพัฒนานิสิตไว้ใน

คราวที่จัดกิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ

ผู้น�านิสิต” ว่านิสิตเป็นหัวใจส�าคัญของมหาวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัยมุ่งม่ันในการที่จะพัฒนานิสิตและผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นน�า โดยได้ด�าเนิน

กิจกรรมในการที่จะพัฒนานิสิต อาทิ เป็นประธานเปิดการ

ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒  

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  

โดยมสีภานสิตินกัศกึษาทัว่ประเทศเข้าร่วมการประชมุ จ�านวน  

๒๑ สถาบันการศึกษา รับมอบเงินจ�านวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท  

จากผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พชัรประภา อดลุวทิย์ เพือ่น�าสมทบ

เข้ากองทุน “ศาสตราจารย์ ดร.ก�าพล อดุลวิทย์” และรับมอบ

ทรัพย์สินมูลนิธิตระการศักดิ์ มณีภาค จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อนพุร สุวรรณวาจกกสิกจิ ประธานมลูนธิิตระการศกัดิ ์มณีภาค  

เป็นจ�านวนเงิน ๒๑๐,๓๔๒.๒๑ บาท ในการจัดตั้งเป็นกองทุน 

“ตระการศักดิ์ มณีภาค” ทั้งนี้เพ่ือน�าดอกผลจากกองทุน 

ดังกล่าวใช้ในการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 ๑๐. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับ
  ประเทศเพื่อนบ้าน
 เพือ่ให้การด�าเนนิงานของสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอดคล้องกับแผนการด�าเนิน

งานของประเทศในเร่ืองของการเปิดประตูสู่สังคมเศรษฐกิจ

อาเซียน รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ด�าเนินกิจกรรมในด้านการขยาย

กรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ

อาเซียน อาทิ ให ้การต้อนรับ นายนิยม ไวยรัชพานิช  

รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ

คณะ เพื่อประชุมหารือในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีนโยบายที่จะขยายกรอบความร่วมมือและด�าเนินกิจกรรม

ทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและ

เอกชนของเมียนมา ซ่ึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

เป็นสถาบันหลักทางธุรกิจที่มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายและ

ความร่วมมือที่เข้มแข็งของทั้งสองประเทศ ตลอดจนถึง 

การเดินทางไปเยือนและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

เมาะล�าไย ประเทศสหภาพเมียนมา โดยการประสานงานของ

ให้การต้อนรับ นายนิยม ไวยรัชพานิช (๔ พ.ย. ๕๘)

การเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเมาะล�าไย ประเทศสหภาพเมียนมา 
(๒๑-๒๓ ธ.ค. ๕๘)

 ๑๑. กจิกรรมการร่วมงานวนัครบรอบและงานวนัคล้ายวนัสถาปนาหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลยั
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรม 

ในโอกาสวันที่ระลึกครบรอบและวันคล้ายวันสถาปนา 

หน่วยงานต่างๆ อาท ิ วางพวงมาลาคารวะอนสุาวรีย์หม่อมหลวง 

ชูชาติ ก�าภู ผู ้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 

ก�าแพงแสน และร่วมกจิกรรมเฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสครบรอบ  

๓๖ ปี วนัคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต 

ก�าแพงแสน เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์  

ครั้งที่ ๑๐ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขต

ศรรีาชา ร่วมกจิกรรมสดุดรี�าลกึ “สบืสาน วันสบื นาคะเสถยีร” 

ประจ�าปี ๒๕๕๘ ครบรอบปีที่ ๒๕ ของการเสยีชวีติ และเปิด

นทิรรศการ “สบืจติวญิญาณ สบืสร้างอดุมการณ์ สบื นาคะเสถยีร  

ครั้งที่ ๒๒” เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบริการดีมีคุณธรรม  

รางวลัแข่งขนัประหยดัพลังงานระหว่างฝ่าย เนือ่งในวนัครบรอบ  

๓๘ ปี แห่งการสถาปนาส�านักหอสมุด และพิธีเปิดโครงการ

หลังคาสีเขียว ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ส�านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน คืนสู่เหย้า 

 วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ มล.ชูชาติ ก�าภู 
และวันคล้ายวันสถาปนา มก.กพส. (๑๒ พ.ย. ๕๘)

มอบโล่เกียรติคุณแด่ ดร.กนิษฐา กาญจนจารี 
ผู้ให้การสนับสนุนกิจการ มก. กพส. (๒๓ พ.ย. ๕๘)

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย น�าโดย นายนยิม ไวยรชัพานชิ 

รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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“ดงตาลสัมพันธ์ ๕๘” ประธานในพิธีเปิดงานวันคล้าย 

วนัสถาปนาครบรอบ ๒๒ ปี คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน และเป็น 

ประธานเปิดงานวนัคล้ายวนัสถาปนาบณัฑติวิทยาลยั ครบรอบ  

๔๙ ปี พร้อมกบัมอบเกยีรติบตัรและรางวลัผลงานวทิยานพินธ์  

 เปิดงาน ดงตาลสัมพันธ์ ๕๘ (๑ ส.ค. ๕๘)วันครบรอบ ๓๘ ปี ส�านักหอสมุด (๒๖ พ.ค. ๕๘)

เปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ ๑๐ (๒๔ ส.ค. ๕๘)  

เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๒๒ ปี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (๒ ก.ย. ๕๘)

เปิดงาน ๔๙ ปี บัณฑิตวิทยาลัย และมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
และชมเชย (๙ ต.ค. ๕๘)

กิจกรรมสดุดีร�าลึก “สืบ นาคะเสถียร” (๑ ก.ย. ๕๘)

ดีเด่น และชมเชย จ�านวน ๑๖ ราย รางวัลเกียรติยศแก่ผู้ส�าเร็จ

การศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น จ�านวน ๕๐ ราย นิสิตที่ได้

รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๕๗  จ�านวน ๔๖ ราย
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สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
“ภาคผนวก”





ภาคผนวก กพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



88

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



89

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



90

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



91

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



92

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



93

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



94

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



95

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



96

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



97

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



98

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



99

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



100

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



101

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



102

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



103

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



104

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



105

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



106

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



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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หน้า   ๒ 
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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  ดังน้ี 
(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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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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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  

123

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



หน้า   ๑๘ 
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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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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 
ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

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



ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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147

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



148

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



149

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



150

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



151

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



152

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



153

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



154

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



155

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



156

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



157

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



158

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



159

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



160

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



161

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



162

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มบริหารงานบุคคล



164

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



165

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



166

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



167

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



168

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



169

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



170

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



171

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



172

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



173

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



174

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



175

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



176

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



177

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



178

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



179

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



180

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



181

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



182

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



183

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



184

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



185

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



186

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



187

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



188

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



189

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



190

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



191

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



192

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มการศึกษาและนิสิต



194

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



195

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)



196

รายงานผลการด�าเนินงาน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

KU CoUnCil RepoRt 2015 (April-December 2015)






