
 
 
 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒   

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
ณ ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

...................................................   

๓.๒ ความคืบหน้าการด าเนินการแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐ ท่าน ได้
แสดงวิสัยทัศน์และน าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
ตอบค าถามตามรูปแบบและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และต่อมา คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ทั้ง ๑๐ ท่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จากนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมและมีมติเสนอรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง จ านวน ๓ ท่าน เรียงล าดับตามตัวอักษร ได้แก่ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน 
และ ศาสตราจารย์สุภา  หารหนองบัว ให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับทราบ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ แล้ว นั้น 

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองทั้ง ๓ ท่าน  ได้เสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ท่านละ ๑๕ นาที และตอบค าถามกลางของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีก ๑๕ นาที จากนั้น สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดและลงมติโดยการลงคะแนนลับให้เหลือเพียง ๑ ท่าน  
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๑๕ เนื่องจากเป็นผู้ทราบปัญหาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้
แสดงวิธีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนได้น าเสนอแนวทาง
ในการวางรากฐานให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และแสดงความเป็นผู้น าไ ด้อย่าง
ชัดเจน 

 ต่อจากนั้น สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความ
เห็นชอบ ในคราวประชุมวาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนเสนอชื่อ
ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ต่อไป ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเรื่องที่มีกรณีร้องเรียนซึ่งข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติของผู้



ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปยังส่วนราชการต่างๆ อันอยู่ ในอ านาจและ
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ดังนี้ 

 ๑. ส านักงานศาลปกครอง 
 ๒. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 ๓. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๔. ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๕. กระทรวงมหาดไทย 
 ๖. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 ๗. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ๘. ศาลล้มละลายกลาง 
 ๙. ศาลอาญา 
 ๑๐. กองทะเบียนประวัติอาชญากร 

 โดยขอให้ส่วนราชการต่างๆ ดังกล่าว จัดส่งผลการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเรื่องที่มีกรณี
ร้องเรียนซึ่งข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ นั้น เป็นเรื่ องลับ มายัง
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือที่สภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์จะได้ด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ให้ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

   ทั้งนี้ ส่วนราชการต่างๆ ดังกล่าวได้จัดส่งผลการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเรื่องที่มีกรณี
ร้องเรียนซึ่งข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครบถ้วนทุกหน่วยงานแล้ว โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอให้
พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมี
ผู้ร้องเรียนได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด า ที่ บ.๓๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ กรณีกระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ
ผู้ร้องได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ทราบเรื่องการด าเนินการฟ้องร้อง
ต่อศาลปกครองและขอให้ชะลอการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น สภา
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือชี้แจง ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๗๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปยังปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จนถึงปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยยังมิได้ทราบผลการพิจารณายื่นฟ้องเรื่อง
ดังกล่าวและยังไม่ได้รับค าสั่งจากศาลปกครองกลางแต่อย่างใด   

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 

  ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 


