
ความคืบหน้า 
การสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  





บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๗๖  ให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลยั 

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะได้มีสภามหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปนีับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ   

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ครบ ๑ ปี แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 



มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสิบห้าคน ซึ่งจะได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการวิชาการ  ประธานสภาพนักงาน และ 
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง                    
รองอธิการบด ี

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง 
คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก  

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าที่ท า
การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย 
สถาบัน หรือส านัก 

(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 



 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ จ านวนหนึ่งคน 
 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งมาจาก รองอธิการบดี คณบดี/ผู้อ านวยการ 
คณาจารย์ประจ า และพนักงานสายสนับสนุน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ข้อบังคับที่เก่ียวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ฯ 
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 



(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๕ คน (จากรายชื่อ สกอ. ๑ คน) 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ๕ คน ได้แก่ อธิการบดี ประธาน
กรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการวิชาการ  ประธานสภา
พนักงาน  นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๑ คน : รองอธิการบด ี  
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๓ คน : หัวหน้าส่วนงาน (คณบดี ผู้อ านวยการ)   
(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๓ คน : คณาจารย์ประจ า 
(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๑ คน : พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
และให้ผู้อ านวยการส านกังานสภามหาวิทยาลยัเป็นผู้ชว่ยเลขานุการ 

สรุปองค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(กรรมการสภาฯ รวม  ๒๙ คน : บุคคลภายนอก ๑๘ คน บุคลากรภายใน ๑๑ คน) 

วาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี 



๑. พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ   ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช  ทองอ าไพ  กรรมการ 
๓. นายสกล  มงคลธรรมากุล   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิพิมพ์  ฉวีสุข  กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์  ศาลากิจ  กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์ ดร. สุภา  หารหนองบัว  กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ ์ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์  บัวเลิศ  กรรมการ 
๙. ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการ 

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร เลขานุการ 
๑๑. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ประกาศ 
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะการสรรหา 
นายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



๑. รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ น.ท. สุมิตร สุวรรณ  กรรมการ 
๓. นายสกล  มงคลธรรมากุล   กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ เจริญศักดิ์  ศาลากิจ  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสม อาตมางกูร  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล กรรมการ   
๗. ดร. สมจิตต์ ปาละกาศ    กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ชูเกียรติ รักซ้อน  กรรมการ 
๙. ศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง คงคาทิพย์  กรรมการ 

๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร เลขานุการ 
๑๑. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ประกาศ 
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะการสรรหา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนและระยะเวลา 

ในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  

ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนและระยะเวลา 
ในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย 

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



๑. นายกสภามหาวิทยาลัย   ไม่เกิน ๓ แห่ง 
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ไม่เกิน ๕ แห่ง 
๓. นายกสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ๓.๑  นายกสภามหาวิทยาลัย     ๑ แห่ง 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๓ แห่ง 
 ๓.๒  นายกสภามหาวิทยาลัย     ๒ แห่ง 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๑ แห่ง 
 ๓.๓  นายกสภามหาวิทยาลัย     ๓ แห่ง 
  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่อื่นอีกไม่ได้ 

การด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั และ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในเวลาเดียวกัน 



ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับฯ 
นายกสภามหาวิทยาลัย และ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ต้องมีคุณสมบัติ และคุณลักษณะ ดังนี ้

๑. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์ และมีความ
ช านาญในสาขาวิชาต่างๆ  

๒. เป็นผู้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ 

๓. เป็นผู้ที่พร้อมอุทิศตนในการท างานให้แก่มหาวิทยาลัย  
๔. มีประวัติดีงาม เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของสงัคม 



๑. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์ และมีความ
ช านาญในสาขาวิชาต่างๆ   ตัวอย่างเช่น 

 วิสัยทัศน์
กว้างไกล 

 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 

 การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 
 การเสริมสร้างบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคม

และประเทศชาติ 
 ฯลฯ 

มีประสบการณ์  การบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
 การมีบทบาทในการก าหนดนโยบายอุดมศึกษา 
 การมีประสบการณ์ในสภามหาวิทยาลัย 
 การมีเครือข่าย  สามารถประสานงานกับภายนอก 
 ฯลฯ 

มีความช านาญ
ในสาขาวิชา
ต่างๆ 

 สาขาเกษตร อาหาร ป่าไม้ ฯลฯ 
 อื่นๆ 



๒. เป็นผู้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ ตัวอย่างเช่น 

  การพัฒนาการอุดมศึกษา 
 การพัฒนาการวิจัย 
 การพัฒนาการบริการทางวิชาการ 
 การบริหารการศึกษา สู่บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง

และเจริญก้าวหน้า 
 อื่นๆ 



๓. เป็นผู้ที่พร้อมอุทิศตนในการท างานให้แก่มหาวิทยาลัย  
ตัวอย่างเช่น 

  บทบาท ภาระหน้าที่ ในปัจจุบัน 
 การมีเวลาให้กับการท างานของสภามหาวิทยาลัย 
 อื่นๆ 

๔. มีประวัติดีงาม เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของสงัคม 
ตัวอย่างเช่น 

  ประวัติความส าเร็จในการท างาน/รับราชการ 
 การได้รับยกย่อง/รางวัล ระดับชาติ/นานาชาติ 
 การเป็นกรรมการระดับชาต/ินานาชาต ิ
 อื่นๆ 



ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับฯ 
ผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งฯ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี ้
๑. เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
๒. เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
๓. เป็นผู้มีประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
๔. เป็นผู้มีลักษณะการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ของมหาวิทยาลัย 
๕. เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาทีท่ ากับมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็น

สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการทางวิชาการ 
๖. เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุน้สว่นหรือบรษิัทที่เขา้เป็นคู่สญัญากับ

มหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพือ่ประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ 
๗. รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสมัปทานจากมหาวิทยาลัย หรือเป็นหุ้นส่วน                

หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบรษิัทที่รบัสัมปทานจากมหาวิทยาลัย 
๘. เคยถูกลงโทษทางวินยัอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่  
๙. เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคกุ  

๑๐. เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 



ก าหนดให้หัวหน้าส่วนงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก และหัวหน้าส่วน
งานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย ส่วนงานละไม่เกินสามชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลประวัติ 
ผลงาน ประสบการณ์ ความเหมาะสมอื่น ๆ เหตุผลประกอบการเสนอชื่อ  
 

โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอชื่อจากบุคลากรของส่วนงาน  
 

แล้วเสนอเรื่องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือ
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการบริหารส่วนงานในกรณีที่ไม่มี
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อกลั่นกรองและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

การด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

***ขอ้มลูเชงิประจกัษท์ีค่รบถว้นมากทีส่ดุจากสว่นงาน*** 



การพิจารณาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และ
อื่นๆ ตามแบบเสนอชื่อ พร้อมทั้งตรวจสอบกระบวนการพิจารณา
เสนอช่ือจากส่วนงาน ซึ่งต้องมีเอกสารยืนยันการมีส่วนร่วมเสนอ
ช่ือของบุคลากรในส่วนงาน และเอกสารการผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรอง จากข้อมูลประวัติ 
ผลงาน ประสบการณ์ และความเหมาะสมอื่นๆ เพื่อคัดเลือกผู้
สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จากบัญชีรายชื่อที่
เสนอมา ให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดจ านวนหนึ่งชื่อ 
 

ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิเสธที่จะรับต าแหน่ง                             
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ                          

เพื่อด าเนินการสรรหาใหม่ ตามกระบวนการในข้อบังคับฯ 



ส่วนงานต้องตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะ  รวมทั้งลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ท่ีสมควรด ารงต าแหน่งฯ ตามข้อบังคับฯ และต้อง

ตรวจสอบการด ารงต าแหน่งในสภาสถาบันอุดมศึกษาด้วย 



ให้หัวหน้าส่วนงานระดับคณะ สถาบัน ส านัก และหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนงานละ ไม่เกินสิบสี่ชื่อ  
โดยค านึงถึงการกระจายของสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย พร้อมทั้งข้อมูล
ประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ ความเหมาะสมอื่นๆ และเหตุผล
ประกอบการเสนอชื่อ  
โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอชื่อจากบุคลากรของส่วนงาน  
แล้วเสนอเรื่องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน หรือ
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการบริหารส่วนงาน ในกรณีที่ไม่มี
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อกลั่นกรองและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ                 



การเสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ควรมีผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญด้านต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่  
ด้านการศึกษา : กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร กลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ด้านการวิจัย    ด้านบริหารงานบุคคล  
ด้านบริหารองค์กร   ด้านการเงินและการบัญชี  
ด้านกฎหมาย    ด้านอื่นๆ  

ให้ระบุความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพต่างๆ พร้อมแสดงเหตุผล ประกอบการเสนอช่ือแต่ละคน 
 

*** ขอ้มูลเชงิประจกัษท์ีค่รบถว้นใหม้ากทีส่ดุ *** 









คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อมูลประวัติ 
ผลงาน และประสบการณ์ แล้วให้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อ
คัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อที่เสนอมา ให้ได้ผู้ที่เหมาะสม
ที่สุด  
พิจารณาจากคุณสมบัติ ข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ 
ความเหมาะสมอื่นๆ ๒๐ ชื่อ (จากบัญชีรายชื่อ สกอ. ๑ ชื่อ) 
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรียงตามล าดับ 
พร้อมทั้งข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ ความเหมาะสม
อื่นๆ และเหตุผลเชิงวิเคราะห์ ประกอบการเสนอชื่อ 
ทาบทามความสมัครใจ ๑๕ อันดับแรก หากมีผู้ไม่สมัครใจ                 
ให้เลื่อนล าดับผู้ที่มีความเหมาะสมตามบัญชีรายชื่อในล าดับ
รองลงไปขึ้นมาแทน 



ปฏิทินการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วันพุธที่ ๘ มิถุนายน  

พ.ศ.๒๕๕๙ 
ภายใน ๑๖.๓๐ น. 

ส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  มายังฝ่ายเลขานุการ 
(ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 

วันพฤหัสบดีท่ี ๙ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของรายชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖  
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓ เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่ง  และออกหนังสือทาบทาม
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

วันศุกร์ที่ ๑๗ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ครั้งที่ ๓  เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่ง และออก
หนังสือทาบทามผู้ได้รับการคัดเลือก 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ตอบรับการทาบทาม (ภายใน ๑๖.๐๐ น.) 

วันศุกร์ที่ ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๔ เพ่ือตรวจสอบและรับรองผู้
ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสนอชื่อต่อรักษาการ
แทนอธิการบดี  และรักษาการแทนอธิการบดี เสนอเรื่องไปยัง สกอ. 
เพ่ือเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังต่อไป  





คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารย์ประจ า                 

๑. ประธานสภาพนักงาน     เป็นประธานกรรมการ  
๒. กรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน                           

ประเภทคณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการ 
๓. กรรมการประจ าวิทยาเขตศรีราชา                                      

ประเภทคณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการ 
๔. กรรมการประจ าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    

ประเภทคณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมาย เป็นกรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการรับสมัครและอ านวยการเลือกตั้ง  ๔ คณะ 



คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานสายสนับสนุน                 

๑. ประธานสภาพนักงาน     เป็นประธานกรรมการ  
๒. กรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน                           

ประเภทพนักงานสายสนับสนุน เป็นกรรมการ 
๓. กรรมการประจ าวิทยาเขตศรีราชา                                      

ประเภทพนักงานสายสนับสนุน เป็นกรรมการ 
๔. กรรมการประจ าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    

ประเภทพนักงานสายสนับสนุน เป็นกรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมาย เป็นกรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการรับสมัครและอ านวยการเลือกตั้ง  ๔ คณะ 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทคณาจารย์ประจ า และประเภทพนักงานสายสนับสนุน 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖  
พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

ชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจาก
คณาจารย์ประจ า และจากพนักงานสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม     
สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี และถ่ายทอดการประชุม 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ ถึง
วันจันทร์ที่ ๖ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

รับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารย์ประจ า และประเภทพนักงานสายสนับสนุน ณ 
บางเขน และ ส านักงานวิทยาเขตต่างๆ   

วันอังคารที่ ๗  
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

คณะกรรมการคัดเลือกฯ รับรองและประกาศรายชื่อผู้สมัคร 

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

ผู้สมัครน าเสนอวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี บางเขน เวลา ๑๔.๐๐ น. และถ่ายทอดการประชุม 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจ า และประเภทพนักงานสายสนับสนุน ระหว่างเวลา ๘.๓๐-
๑๕.๐๐ น. ณ บางเขน และวิทยาเขตต่างๆ 

วันศุกร์ที่ ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

รับรองและรายงานผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารย์ประจ า และประเภทพนักงานสายสนับสนุน  



วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ ถึง
วันจันทร์ที่ ๖ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

รับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารย์ประจ า และประเภทพนักงานสายสนับสนุน ณ 
บางเขน และ ส านักงานวิทยาเขตต่างๆ   

วันพุธที่ ๘  มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

ส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผ็ทรงคุณวุฒิ 

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

ผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจ า และประเภทพนักงานสายสนับสนุน น าเสนอวิสัยทัศน ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

วันศุกร์ที่ ๑๗ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์
ประจ า และประเภทพนักงานสายสนับสนุน 

วันศุกร์ที่ ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

เสนอผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปยัง สกอ. เพ่ือเสนอขอโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งต่อไป 

วันศุกร์ที่ ๒๔ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

รับรองและรายงานผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารย์ประจ า และประเภทพนักงานสายสนับสนุน  

สรุปการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย                



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน  
เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาต ิ


