
                       
ฉบับฉบับท่ี ท่ี ๓๓    วันวันจันทร์จันทร์ท่ี ท่ี ๒๓๒๓  พฤศจิกายนพฤศจิกายน  พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๕๘๒๕๕๘  

จัดท าโดย ส านักงานสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓    e-mail: kucouncil@ku.ac.th 
                                       

 
(๑) สรุปสาระส าคญัการประชมุสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘  

เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

วันท่ีประชุม  
(ครั้งทีป่ระชุมของสภา มก. 

ชุดปัจจบุัน) 
สรุปสาระส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๙) 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๑๙ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เห็นชอบในหลักการ โครงการ “มก.-สะอาด-สว่าง-สงบ-สามัคคี” และมอบให้มหาวิทยาลัยน าไป
ด าเนินการ 

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าร่างกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 

 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 

 แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวม ๑๒ ราย : รองศาสตราจารย์ ๔ ราย และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ๘ ราย 

 อนุมัติเทียบต าแหน่งทางวิชาการ : ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒ ราย 
 อนุมัติเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 
 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

โดยใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

 
(๒) สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้บริหารและประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

 
วันท่ี 

 
สรุปสาระส าคัญของการพบประชาคม 

ครั้งที่ ๑ 
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้บริหาร” ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๒ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ครั้งที่ ๒  
วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

ครั้งที่ ๓  
วันพุธที่ ๙ กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

ครั้งที่ ๔ 
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

ครั้งที่ ๕ 
วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน 

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

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี ๘๘  

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



 ๒ 
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระส าคัญของการพบประชาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ครั้งที่ ๖  

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

ครั้งที่ ๗ 
วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบส านักงานอธิการบดี” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ
ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ในกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พบ ส านักงานอธิการบดี “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8” ทั้งน้ี เพื่อ
สื่อสารสร้างความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานภายใต้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558  
แก่ ผู้อ านวยการกอง และบุคลากรในสังกัดส านักงานอธิการบดี ซ่ึงส านักงานอธิการบดีนับเป็นหัวใจ
ส าคัญของการขับเคลื่อนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมาทิฐิภิรมย์ จ านวนประมาณ 350 คน 
นายกสภาฯ ได้ให้ความม่ันใจในนโยบายการบริหารงานอย่างต่อเน่ืองในเชิงระบบของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ภายใต้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซ่ึงการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเช่นเดิม แต่ในด้านการบริหารจัดการองค์กรจะมีความ
คล่องตัวมากขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยจะมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดและทุกเรื่องต้องผ่านการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย นอกจากน้ี นายกสภาฯ ขอให้บุคลากรส านักงานอธิการบดีร่วมกัน
สะท้อนปัญหาที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กร “ส านักงาน
อธิการบดี” ซ่ึงต่อไปจะเปลี่ยนโครงสร้างเป็น”ส านักงานมหาวิทยาลัย” ตามพ.ร.บ. มก. พ.ศ. 2558 
เพื่อให้การท างานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคี โดยขอให้ติดตามการออกข้อบังคับต่างๆที่ผ่าน
การพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกเดือน  

ครั้งที่ ๘ 
วันอังคารที่๑๐พฤศจิกายน 

    พ.ศ. ๒๕๕๘  

กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้น านิสิต” ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ
ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ในกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พบ ผู้น านิสิต “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8” ทั้งน้ี เพื่อสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานภายใต้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558  แก่ ผู้น า
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ จ านวน 67 คน 
นายกสภาฯ ได้ยืนยันและให้ความม่ันใจแก่นิสิตว่า ภายใต้ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐน้ัน นิสิตเป็นหัวใจส าคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยมุ่งม่ันในการที่จะพัฒนานิสิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัย
ชั้นน า 

 
 

(๓) พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันท่ี ๒๖ – ๓๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ในปีการศึกษา 2557 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 ราย และนิสิตผู้
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๕ วัน จ านวนทั้งสิ้น 
๑๒,๖๑๐ คน ดังน้ี 
 

วันที่ 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑,๙๘๓ ๕๐๗ ๗๗ ๒,๕๖๗ 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๒,๒๘๐ ๕๐๖ ๓๐ ๒,๘๑๖ 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๒,๔๕๑ ๑๒๓ ๑๑ ๒,๕๘๕ 



 ๓ 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๒,๐๘๔ ๓๘๐ ๔๑ ๒,๕๐๕ 

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๑,๕๕๔ ๕๒๒ ๖๓ ๒,๑๓๙ 

รวมท้ังสิ้น ๑๐,๓๕๒ ๒,๐๓๘ ๒๒๒ ๑๒,๖๑๐ 

 

    หมายเหตุ บัณฑิตเกียรตินิยม รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒,๑๕๘ คน  
     ๑. เกียรตินิยมอันดับหน่ึง (สูงสุด ๔.๐๐ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร)      ๘๕๙ คน 
    ๒. เกียรตินิยมอันดับสอง       ๑,๒๙๙ คน 
 
 
สรุปถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผูส้ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วท้ังสิ้น  ๒๓๙,๕๔๖ คน 


