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นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ในโอกาสที่กระผมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับพระมหา 
กรณุาธคิณุโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์และกรรมการ 
สภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูท้รงคณุวฒุ ิโดยได้ด�าเนนิงานร่วมกบักรรมการสภามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร ประเภทคณาจารย์ประจ�า และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์โดยต�าแหน่งมาครบ ๑ ปีเต็ม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สานต่อภารกิจ 
ของสภามหาวิทยาลัยชุดก่อนหน้านี้ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู ้บริหารระดับคณบดีและ 
ผูอ้�านวยการส�านกั ตลอดจนขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ง ภายใต้แนวทาง 
การสร้างความมีส่วนร่วมของประชาคมในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเยี่ยมส่วนงานต่างๆ ในทุก 
วทิยาเขต เพือ่รบัฟังและแลกเปลีย่นแนวทางการบรหิารงาน และรบัทราบปัญหาอปุสรรค รวมถงึ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ ซ่ึงภายใต้ความร่วมมอือย่างดยีิง่ของทกุส่วนงานและบคุลากร 
ทกุฝ่าย ได้มส่ีวนสร้างสรรค์ความคดิความเข้าใจร่วมกนั ในขณะทีส่ภามหาวทิยาลยัได้ประชาสมัพันธ์ 
ผลการด�าเนินงานภายใต้พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พทุธศกัราช ๒๕๕๘ มาอย่าง 
ต่อเนือ่ง ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลงานด้านการบรหิารงานประจ�าในความรับผดิชอบของสภามหาวทิยาลยั 
ที่จะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลาเป็นหลัก ตามรายงานผลการด�าเนินงาน 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ ๙ เดือน เมษายน-ธันวาคม ๒๕๖๐ (เก้าเดือน ก้าวหน้า)
 อย่างไรก็ดี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังคงตระหนักถึงบทบาทในการก�าหนดนโยบาย
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ   
ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยเวลาและการระดมความคิดในหลายมิติ สภามหาวิทยาลัยจึงก�าหนดให้มี 
“โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The Public Autonomous 
University)” นอกเหนือจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ�าเดือน โดยก�าหนดให้จัดทุกๆ 
สามเดือน โดยเป็นการระดมความคดิร่วมกนัระหว่างกรรมการสภามหาวทิยาลยักบัคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) เพื่อเรียนรู้แผนและผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหา
อปุสรรคในแต่ละด้าน ซึง่สามารถน�ามาแลกเปลีย่นและให้ข้อเสนอแนะ ในการจดัประชมุทีผ่่านมา 
๓ ครั้ง ได้รับความร่วมมือ ตลอดจนสามารถริเริ่มโครงการต่างๆ และสร้างการบูรณาการระหว่าง
ส่วนงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
 ในหนึ่งปีที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด�าเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร 
ส่วนงานรวมท้ังสิน้ ๑๕ ราย และได้พจิารณาเหน็ว่าควรจดัให้ม ี“โครงการพฒันาผู้บรหิารระดบัสงู  
(KU Empowering Executives for Excellence)” เพือ่ให้กลุม่ผู้บรหิารใหม่เหล่าน้ีและผูบ้ริหาร 
ส่วนงานทีด่�ารงต�าแหน่งอยูแ่ล้วได้มโีอกาสเรยีนรู ้ วางแผนการปฏิบัตงิานร่วมกนั และเป็นผูน้�าส่วนงาน 
ของตนเดนิไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรยีงในทศิทางเดยีวกนัทัง้มหาวทิยาลยั นอกจากนี ้สภามหาวทิยาลยั 
ยงัก�าหนดให้ผูบ้รหิารส่วนงานได้รายงานผลความก้าวหน้าการบรหิารงานต่อสภามหาวทิยาลยัเป็นระยะ 
เพื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบและจะได้ให้แนวทาง ตลอดจนการสนับสนุนการด�าเนินงานให้ 
ผู้บริหารสามารถด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามก�าหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 ส�าหรับการสรรหาอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ขอพ้น 
จากต�าแหน่ง ๓ ท่าน เพื่อไปปฏิบัติภารกิจอื่นนั้น สภามหาวิทยาลัยได้วางแผนเตรียมด�าเนินการ 
สรรหาตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์วธิกีารสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙  

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
คณุสมบตั ิ และหลกัเกณฑ์วธิกีารสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้แล้ว เมื่อองค์ประกอบของสภา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ครบถ้วนตามข้อเสนอ 
แนะของคณะกรรมการกฤษฎกีา สภามหาวิทยาลยั 
จะได้เริ่มด�าเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
กรรมการตามองค์ประกอบการสรรหาของข้อบงัคับฯ  
ดงักล่าว โดยกระบวนการด�าเนนิการจะเน้นความ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วมของประชาคมต่อไป 
 สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ยนืยันหลกัการ 
ในการด�าเนนิงานเพือ่ให้ได้มาซึง่ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั 
ในทกุระดบัและมัน่ใจว่าจะสร้างความสามคัคร่ีวมกนั 
เพ่ือก�าหนดแนวนโยบายในการน�าพามหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง  
“ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
ในอนาคตอันใกล้นี้

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน มกร�คม-เมษ�ยน พ.ศ. ๒๕๖๑
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 หลังจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง  
และถอดถอนคณบดีและรองคณบด ีพ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง  
และถอดถอนผูอ้�านวยการและรองผูอ้�านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการสรรหา 
ผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาแล้ว ๑๕ ส่วนงาน  
สภามหาวทิยาลัยได้หารอืร่วมกบักรรมการสภามหาวทิยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุ 
ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน 
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการด�าเนินการที่ได้ด�าเนินการ 
มาแล้วระยะหนึ่ง ว่าสมควรมีการปรับปรุงข้อบังคับและกระบวนการ 
ในส่วนใด พบว่ายงัมข้ีอติดขัดบางประการ ตลอดจนกระบวนการด�าเนนิการ 
ทีย่งัไม่มกีารก�าหนดหลักการทีช่ดัเจนให้คณะกรรมการได้ใช้ถอืปฏบัิติไปใน 
ทิศทางเดียวกันอยู่ ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
จึงเห็นควรที่จะได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว จึงให ้
แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาทบทวนข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการสรรหาผูบ้รหิารส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี 
หน้าทีร่วบรวมปัญหาอปุสรรคของกระบวนการสรรหา รวมถงึองค์ประกอบของ 

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มนีโยบายให้มกีารประชุมร่วมกนัระหว่าง 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ภายใต้ช่ือ โครงการสานพลังเพือ่พฒันามหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ : The Series as a Public Autonomous University ท่ีผ่านมา 
ได้มกีารประชมุหารือร่วมกันแล้ว ๓ ครัง้ ดงันี้
 ครัง้ท่ี ๑ เร่ืองการพฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ตามวสิยัทศัน์ และ
ยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๑)  
เมือ่วนัจันทร์ที ่๒๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘๐๔  
อาคารวทิยบรกิาร ส�านกัส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 ครัง้ที ่๒ เรือ่งการ Repositioning การบรูณาการหลกัสตูร (integration)  
การจัดการศกึษาแบบ outreach activities และ life long learning และการ
ผลติบัณฑติเพือ่ตอบสนอง Eastern Economic Corridor : EEC; East-West  
Economic Corridor : EWEC; และ GMS and North-South Economic Corridor  

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดแีละ
รองคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ
แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามข้อบงัคบั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก�าหนดคณุสมบตั ิหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
แต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบังคับ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก�าหนดคณุสมบตั ิหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๙
 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารอืและจดัท�า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบตั ิหลกัเกณฑ์ วธิกีารแต่งตัง้ และ 
ถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง  
และถอดถอนผูอ้�านวยการและรองผูอ้�านวยการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเปิดรบัฟัง 
ความเห็นจากประชาคมและเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) รับฟังความเห็นเมื่อการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการฯ ได้น�าข้อเสนอแนะมาพิจารณาทบทวน 
และจัดท�าร่างข้อบงัคับฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๖/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศเป็นข้อบังคับต่อไป
 ซึง่ข้อบงัคบัทัง้สองฉบบัดงักล่าวจะเริม่ใช้ในการสรรหาผูบ้รหิารส่วนงาน 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
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โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
The Series as a Public Autonomous University

เมือ่วนัจนัทร์ท่ี ๒๖ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง EC 5205  
ช้ัน ๒ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

 ครั้งที่ ๓ เรื่องการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรองรับ 
Digital Society และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์ 
แห่งแผ่นดนิเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยนื หลักสูตรบรูณาการ เพ่ือสร้างบณัฑติพนัธุใ์หม่  
ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคารสังคมศาสตร์ ๔ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 



การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระเบียบและข้อบังคับด้านการเงิน 
งบประมาณ และพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแต่งตั้งผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 จากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น 
มหาวทิยาลยัในก�ากับของรฐั ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
พทุธศกัราช ๒๕๕๘ เพือ่ให้การบรหิารงานด้านการเงิน งบประมาณ และ 
พสัด ุ มีความคล่องตัวและเอ้ือประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหาร 
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ได้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการร่างข้อบังคับ 
เกีย่วกบัการเงิน และอยูใ่นระหว่างการพจิารณาเสนอคณะกรรมการบริหาร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ประกอบกบัทีป่ระชมุอธกิารบด ี(ทปอ.)  
ก�าลงัพิจารณาปรบัปรุงระเบยีบพัสดใุหม่ทีจ่ะใช้กบัมหาวิทยาลยัในภาพรวม  
ท�าให้ร่างข้อบังคับด้านการเงินของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการทบทวน 
และจัดท�าร่างใหม่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
สภามหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์ในการบริหาร จึงเห็นควรให้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการพจิารณาทบทวนระเบยีบและข้อบงัคับด้านการเงนิและพัสดุ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหน้าที่พิจารณาเสนอแนวทางการจัดท�า 
ระเบียบและข้อบังคับด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ทบทวนและเสนอแนวทางการจัดท�าระเบียบและข้อบังคับ 
ด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกบัการบริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึง่ได้จดัท�าร่างข้อบงัคบัฯ 
เสนอและได้รับความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย  
(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  
๖/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อประกาศใช้เป็น
ข้อบังคับต่อไป

 สภามหาวิทยาลัยเริ่มด�าเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงานตามข้อบังคับว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณบดี
และรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบังคับว่าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการ พ.ศ. 
๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๑๕ รายได้แก่

 ๑. รองศาสตราจารย์กิติมา  อินทรัมพรรย์              คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์  เที่ยงธรรม   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๓. นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย์   ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและประมวลผล 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดเขตต์  นาคะเสถียร   คณบดีคณะเกษตร 
 ๕. รองศาสตราจารย์ปภพ  สินชยกุล   คณบดีคณะเกษตร ก�าแพงแสน 
 ๖. รองศาสตราจารย์วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
 ๗. รองศาสตราจารย์อนุวัตร  แจ้งชัด   คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ๘. นางมะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์   ผู้อ�านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
   และอุตสาหกรรมเกษตร 
 ๙. นายเรวัติ  อ�่าทอง   ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด ก�าแพงแสน
 ๑๐. นางสาวกันยารัตน์  เชี่ยวเวช   ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�าแพงแสน
 ๑๑. รองศาสตราจารย์วินัย  พูลศรี   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 ๑๒. รองศาสตราจารย์สมชาย  น�าประเสริฐชัย   ผู้อ�านวยการส�านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 ๑๓. รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์  คงสะเสน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารเมศ  ก�าแหงฤทธิรงค์   คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ๑๕. นางวนิดา  ศรีทองค�า   ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด 

 โดยสภามหาวิทยาลัยได้ก�าหนดแนวทางการติดตามและให้ค�าปรึกษาผู้บริหารส่วนงานในภาพรวมเชิงนโยบาย โดยเชิญผู้บริหารส่วนงานใหม่ 
มาน�าเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารส่วนงานหลังจากมีค�าส่ังให้ด�ารงต�าแหน่งให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเพื่อน�าไปปรับใช้  
และหลังการบริหารงานเป็นระยะเวลา ๖ เดือน สภามหาวิทยาลัยจะเชญิผู้บรหิารส่วนงานกลบัมาเสนอความก้าวหน้าในการบริหารให้สภามหาวทิยาลยัทราบ  
เพื่อติดตามและให้การสนับสนุนในเรื่องท่ียังไม่สามารถด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที้ตั้งไว้ได้ ส�าหรับการติดตามประเมินผลการบริหารงาน  
สภามหาวทิยาลัยจะมอบให้อธิการบดซ่ึีงเป็นผูบ้งัคบับญัชาได้ก�าหนดข้อตกลงและวธิกีารประเมิน รวมถงึด�าเนินการตดิตามและประเมนิเพือ่สรปุผลเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
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การแต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีบันทึก ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓/ 
๒๐๙๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎกีา เพือ่ขอหารือเรือ่งผูร้กัษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายกจิการภายใน 
ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทผู้บริหาร  
ทีเ่ลอืกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดี เป็นองค์ประกอบของสภามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ตามมาตรา ๒๐(๔) แห่งพระราชบัญญัตติมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ชอบด้วยกฏหมายและข้อบังคับโดยสมบูรณ์
หรอืไม่ โดยคณะกรรมการกฤษฎกีาได้เชญิผูแ้ทนมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ไปร่วมช้ีแจงข้อเทจ็จรงิในการประชมุคณะกรรมการกฤษฎกีารวม ๓ ครัง้ นัน้ 
 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาเรื่องการ 
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู ้บริหาร  
ซึ่งเลือกจากผู ้ด�ารงต�าแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 อย่างไรก็ดี สภามหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนา 
ศักยภาพของผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้น�าหลักในการบริหารจัดการส่วนงาน 
และมหาวิทยาลัยในภาพรวม จึงได้ร่วมมือกับสถาบันคลังสมองของชาติ  
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัด โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (KU  
Empowering Executives for Excellence) เพือ่เสรมิสร้างความรู้ความ 
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง บริบทของ 

อุดมศึกษาในระดับชาติและสากล การถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัย 
สู่การปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือ 
ในระหว่างผู้บริหาร โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
ในการด�าเนินการ ระยะเวลาระหว่างเดอืนมถินุายน - สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน�าสิ่งที่ได้รับไปวางแนวทางในการบริหารและ 
พัฒนาส่วนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

กจิการภายในว่ากรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ประเภทผูบ้รหิาร  
ซึ่งเลือกจากผู ้ด�ารงต�าแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กิจการภายในนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นเพ่ือท่ีองค์ประกอบของ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบถ้วน ให้สภามหาวทิยาลยัได้ไปด�าเนนิการ 
ตามมาตรา ๒๒(๘) แต่งตั้งรองอธิการบดีโดยค�าแนะน�าของอธิการบดี  
เพือ่รองอธกิารบดีจะได้ไปประชุมเลอืกรองอธกิารบดีหน่ึงคนเป็นกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐(๔) แห่งพระราชบัญญัตติมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป
 สภามหาวทิยาลยัได้หารอืร่วมกบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเพือ่ด�าเนนิการ 
โดยเร็วเพ่ือจะได ้เร่ิมกระบวนการสรรหาอธิการบดีตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาอธิการบดี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อ 
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่  
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) เพื่อท�าหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการศึกษา การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและ 
การเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิก หลักสูตร 
การศกึษานัน้ ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ได้มีมติทราบและเห็นชอบเกี่ยวกับหลักสูตรตามที่คณะ
กรรมการวิชาการฯ เสนอ ดังนี้
 ๑. หลักสูตรปรับปรุง  จ�านวน ๑๔ หลักสูตร 
 ๒.  หลักสูตรใหม่  จ�านวน ๒ หลักสูตร
  รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๑๖ หลักสูตร

 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การลดจ�านวนหลักสูตรหรือควบรวมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยให ้
พิจารณาการเสนอปิดหลักสูตรที่ไม่มีผู้เข้าศึกษาต่อเนื่อง ๓ ปี ว่าหลักสูตร 
บางหลักสูตร อาจเป็นหลักสูตรที่เป็นศาสตร์ที่มีความส�าคัญ และจ�าเป็นที ่

มหาวทิยาลยัควรเข้าไปให้การสนับสนุนให้มกีารจดัการเรียนการสอนต่อไป  
จึงไม่ควรอนุมัติให้ปิดโดยอัตโนมัติ ควรพิจารณาเป็นรายหลักสูตรไป  
มหาวทิยาลยัควรสรุปข้อมูลหลักสูตรเป็นรายวิทยาเขต เพื่อที่จะจัดท�าแผน 
ปรับลดหรือควบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในลักษณะภาพรวม 
เป็นรายวิทยาเขต โดยจัดท�าข้อมูล ดังนี้            
 -  จ�านวนรับนิสิตของทุกหลักสูตร/คณะ ๓ ปี ย้อนหลัง            
 -  จ�านวนนิสิตของทุกหลักสูตร/คณะ ๓ ปี ย้อนหลัง           
 -  ค่าใช้จ่ายนิสิตต่อหัวของทุกหลักสูตร           
 -  ข้อมูลจ�านวนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท�าของทุกหลักสูตร

 การอนุมัติแต่งตั้งต�าแหน่งทางวิชาการ
 ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ได้มีมติอนมุตัแิต่งต้ังต�าแหน่งทางวชิาการตามผลการพจิารณา 
ของคณะกรรมการพิจารณาทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ดังนี้
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ�านวน ๔๐ ราย
 รองศาสตราจารย์ จ�านวน ๑๑ ราย
 ศาสตราจารย์ จ�านวน ๒ ราย

การพิจารณาด้านหลักสูตรและการแต่งตั้งต�าแหน่งทางวิชาการ
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 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงเป็น 
องค์ประธานพิธเีปิดงาน  วันเกษตรแห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคดิ “ศาสตร์พระราชา  
พัฒนาเกษตรไทย ๔.๐”และ “เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป ๔.๐” โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร ผลงานนวัตกรรม งานวิจัยสู่เกษตรกร 
เป็นการให้ความส�าคัญต่ออาชีพการเกษตรฯ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ดร.กฤษณพงศ์  
กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รักษาการแทนอธิการบดีและ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จฯ

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑ “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย ๔.๐”

งานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ ๑๑

  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานใน
พธิเีปิดงาน “บนเส้นทางวศิวกรรม ครัง้ที ่๑๑  
AGRI INNOVATION ENGINEERING 
2018” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดจากการ
ผสมผสานเทคโนโลยีและการเกษตร พร้อม
สาธิตการใช้งานเพื่อตอบโจทย์ของสังคม
และสามารถใช้งานได้จริง เม่ือวันศุกร์ที่ ๒๖ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารชูชาติ ก�าภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เปิดการประชมุทางวชิาการ ครัง้ที ่๕๖

 ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานใน
พิธีเปิดงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๖ 
เรื่อง “ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
และ เป็นผู้มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ดีและ
ชมเชย เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์
พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีและ 
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมงานด้วย 

กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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งานการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ ๗๕ ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (KU Presidents Forum: In Celebration 
on the 75th Anniversary of Kasetsart University)

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๕ ปี

 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธ ี
วางพวงมาลาคารวะอนสุาวรย์ีสามบรูพาจารย์
ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มลูนธิมิหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
สถานวีทิยมุหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เนือ่งใน 
โอกาสครบรอบ ๗๕ ปีแห่งการสถาปนามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ พธิปีระกอบด้วย พธิรีดน�า้คารวะ 
บูรพาจารย์ พิธีทางศาสนา เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒  
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณอนุสาวรีย ์
สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
บางเขน โดยมี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
รักษาการแทนอธกิารบดแีละผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ ร่วมงานด้วย

 ดร.กฤษณพงศ์  กรีตกิร นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
การประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ ๗๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(KU Presidents Forum : In Celebration on the 75th Anniversary of Kasetsart 
University) เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระส�าคัญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้ง
ครบ ๗๕ ปี อีกทั้งกระชับสัมพันธไมตรีและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และ

องค์กรระหว่างประเทศซึ่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ด�าเนินการกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการ พร้อมด้วยรักษาการ
แทนอธกิารบด ีและผูบ้รหิารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องสุธรรม
อารีกุล ช้ัน ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

งานท�าบุญมหากุศล ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์
ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี 
ทอดผ้าป่า “ท�าบญุมหากศุล ทอดผ้าป่าเพือ่การศกึษา สมทบทนุจดัซือ้ครภัุณฑ์ ประกอบอาคาร 
ศนูย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์” เมือ่วันศกุร์ที ่๑๖ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชมุ ๒๐๒  
ช้ัน ๒ อาคารทวี ญาณสคุนธ์ คณะวทิยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย
ม ีรกัษาการแทนอธกิารบด ีรองอธกิารบดี
วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานด้วย 

กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การประชมุโครงการสานพลงัเพือ่พฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ที ่๒ : 
The Series as a Public Autonomous University

จ�านวน ๘๐ ท่าน โดยม ีรองศาสตราจารย์สมพร  
อิศวิลานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย บรรยาย  
เรือ่ง การปรับทิศทางของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และวทิยาเขตให้รองรบัการเปล่ียนแปลงบรบิท 
โลกและยุทธศาสตร์ของชาต ิ และศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณพีระศักด์ิ ศรีนิเวศน์ กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย บรรยาย เร่ือง มาตรฐานของ 
จรรยาบรรณทีพ่ึง่มใีนสถาบนัอดุมศกึษา การปรบั 
ทศันคติและค่านยิมของบคุลากรของมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง EC ๕๒๐๕ ชั้น ๒ อาคาร
ปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน

 ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  พร ้อมด ้วย 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทน
อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ 
ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วม 
ประชมุโครงการสานพลังเพือ่พฒันามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาตร์ ครัง้ที ่๒ : The Series as a Public  
Autonomous University การอภิปรายและ 
รายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ 
ผู ้บริหารทราบ และร่วมแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นในเรื่องการจัดหลักสูตรตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงมีคณบดีเข้าร่วม

งานนทิรรศการแสดงผลงานวจัิย 
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
พบผู้ประกอบการเพือ่ขบัเคล่ือน 
งานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0” 
(KU Research to Business 
EXPO2018) 

 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย  
ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย 
ไปสู ่Thailand 4.0 ”( KU Research to  
Business EXPO 2018) ซึ่งสถาบันวิจัย 
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ร่วมกับส�านักบริการวิชาการ ท�าหน้าที่
ประสานงานการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานวิจัย ภายใต้โครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการเกษตร  
อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 และโครงการ 
Innovation Hub - Agriculture and 
Food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ของประเทศตามนโยบายประเทศ ๔.๐  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยม ีอปุนายกสภา
มหาวทิยาลัย กรรมการสภามหาวทิยาลยั  
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และผู้อ�านวยการสถาบนัวจัิย 
และพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
ร่วมงานด้วย

งานปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่ ” 

 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้าง
คนยุคใหม่” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ร่วมเป็นองค์กรภาคีและเป็นเจ้าภาพจัดการ
สมัมนาวชิาการ “การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีน
การสอน ครั้งที่ ๔ : พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อ
สร้างคนยคุใหม่ ” (The Fourth Scholarship 
of Teaching and Learning : Disruptive 
Learning for Future) ร่วมกับส�านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบัน
คลังสมองของชาติ สถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการเรียนรู้ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี และส�านกันวตักรรมการเรยีนการสอน มหาวิทยาลยั
ขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม Magic ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานด้วย

กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



งาน ๙๙ ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

งานกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี 
ประจ�าปี ๒๕๖๑

 ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อดีตนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๒๘ และรักษาการแทนอธิการบดี ร่วมงาน ๙๙ ปี ศาสตราจารย์ 
ดร.ประเสริฐ ณ นคร อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บูรพาจารย์ผู้ปรีชาสามารถ 
ในสหวิทยาการ ทั้งด้านพันธุศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ ประวัติศาสตร์ไทย ภาษาไทย จารึก 
ศิลปะวรรณคดี และวัฒนธรรม ผู้ประสาทวิชาแก่นิสิตและให้ความส�าคัญต่อกิจกรรมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อยมาจากอดีตจวบปัจจุบัน และพิธีมอบของที่ระลึกและ 
รดน�้าขอพรเพื่อการแสดงกตเวทิตาจิตจากหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พร้อมด้วย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการแทนอธิการบดี 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีรดน�้าด�าหัวขอพร
ผู้อาวุโส เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ซุ้มบริเวณ
เวทีการแสดงดนตรี บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน

คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา :  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร
กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล, 
 นางสุขวิมล ช่างช�านิ, นางสาวสุปราณี เทียนเล็ก, นางสาวขนิษฐา เสนางคณิกร
ผู้จัดพิมพ์ :  ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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