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วันท่ีประชุม  
(ครั้งทีป่ระชุมของสภา มก. 

ชุดปัจจบุัน) 
สรุปสาระส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๘) 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๒๘ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าร่างกรอบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการด าเนินงานของสภา-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 

 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. .. 

 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดจ านวน คุณสมบัติ และลักษณะ
ต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. .... 

 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอ านาจให้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน และการมอบอ านาจช่วงให้ปฏิบัติหน้าที่แทน พ.ศ. ... 

 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

 อนุมัตริ่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินประจ า
ต าแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
พ.ศ. ... 

 อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง วันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

 แต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
 แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวม ๖ ราย : ศาสตราจารย์ ๑ ราย รองศาสตราจารย์ ๒ ราย 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๓ ราย  
 

สภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้บริหารและประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

 
วันท่ี 

 
สรุปสาระส าคัญของการพบประชาคม 

ครั้งที่ ๑ 
วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบสื่อมวลชน” ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๒ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แถลงถึง แนวทางการน าพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ซ่ึงต้องบริหารจัดการบนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการปรับเปลี่ยนรูปแบบด้านการศึกษา โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในฐานะนายก
สภามหาวิทยาลัย จะด าเนินการบนหลักการของ KU Super Plus ++ คือ การร่วมมือกันระหว่างสภา-
มหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหาร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อนาคต โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

ครั้งที่ ๒ 
วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม มก.” ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แถลงในกิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ
ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑” ถึงแนวทางการน าพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การ

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี ๘๘  

hhttttpp::// //wwwwww..kkuuccoouunncciill..kkuu..aacc..tthh  



 ๒ 
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระส าคัญของการพบประชาคม 

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ สภามหาวิทยาลัยต้องด าเนินการในเชิงรุก และปรับกระบวนทัศน์ 
ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และสร้างให้เกิดความพร้อมของการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ อย่างราบรื่น  

ครั้งที่ ๓ 
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้บริหาร” ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๒ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุดรักษาการ (๑๔/๒)  
ที่เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อมอบนโยบายในการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐภายใต้ KU Super Plus ++ 

ครั้งที่ ๔  
วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ ก.บ.ม.” ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์  อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ก.บ.ม. 
น าเสนอนโยบายเดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘ สร้างความเข้าใจแบบมีส่วนร่วมและ
รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยกันคิดช่วยกันน าพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาในบริบท พ.ร.บ. มก. พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ครั้งที่ ๕  
วันพุธที่ ๙ กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม บางเขน” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
คณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ในกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พบ ประชาคมบางเขน “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘” เพื่อสื่อสาร
สร้างความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานภายใต้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นับเป็นการจัดงานปฐมฤกษ์ ของการสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน  

ครั้งที่ ๖ 
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม ศรีราชา” ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร ๑๔ 
หอสมุดอนุสรณ์ ๑๐ ปี วิทยาเขตศรีราชา 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ
ผู้บริหารระดับสูง ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์พบมิตรเพื่อนร่วมงาน วิทยาเขตศรีราชา ในกิจกรรมเดินหน้า มก. 
สู่ทศวรรษที่ ๘ โดยมี รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต 
ศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาให้การต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วย 
การรับฟังบรรยายสรุปการด าเนินงานวิทยาเขตศรีราชา โดยรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรี
ราชา จากน้ัน รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง  
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และ นายกสภา-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง เดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ ๘ นับเป็นกิจกรรมสัมมาทิฐิภิรมย์ 
พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ ๒ 

ครั้งที่ ๗ 
วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม ก าแพงแสน” ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ
ผู้บริหารระดับสูง ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน วิทยาเขตก าแพงแสน ในกิจกรรมเดินหน้า 
มก.สู่ทศวรรษที่ ๘ โดยมี รศ.ดร. บรรจบ ภิรมย์ค า รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตก าแพงแสนให้การต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วย  
การกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปพัฒนาการและความก้าวหน้าของวิทยาเขตก าแพงแสน โดยรักษาการ
แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน การบรรยายทิศทางการพัฒนา มก. เพื่อก้าวเดินไปสู่ทศวรรษ 
ที่ ๘ ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล โดย รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง เดินหน้า มก. 
สู่ทศวรรษที่ ๘ นับเป็นกิจกรรมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ ๓  



 ๓ 
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระส าคัญของการพบประชาคม 

ครั้งที่ ๘  
วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ณ ห้องระพี สาคริก ชั้น ๒ อาคาร ๘ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
คณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ในกิจกรรม สภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พบ ประชาคมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร “เดินหน้ามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘” กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปพัฒนาการและ
ความก้าวหน้าของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย รศ.ดร.วิไลศักดิ์ ก่ิงค า รักษาการแทน
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การบรรยายทิศทางการพัฒนา มก. เพื่อก้าว
เดินไปสู่ทศวรรษที่ ๘ ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล โดย รศ.ดร.บัญชา 
ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากน้ัน รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “เดินหน้ามก. สู่ทศวรรษที่ ๘” นับเป็นกิจกรรม
สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ ๔ และยังได้เป็นประธานรับมอบจักรยานและเปิดโครงการ 
“คืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” 

 


