
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่    ๓๓      ฉบับที ่     15  วนัที ่  ๒๑   เดอืน    กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 สภา มก. มีมติสรรหาอธิการบดี มก. ใหม่ 

และแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงถึงสาระส าคัญของการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ เร่ืองการเสนอชื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบด ีว่า ที่ประชุมมีมตใิห้ด าเนินการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนใหม่ ตามกระบวนการทางกฎหมายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้ถูกต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ และให้นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี ส่วน
กรรมการสรรหา ได้แก ่รศ.ดร.พีระเดช ทองอ าไพ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (มหาชน) หรือ สวก. กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ รศ.ดร. สุมิตร สวุรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน-
ศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า ส าหรับผู้แทนตามข้อบังคับฯ อื่น ๆ มอบให้ประธานกรรมการสรรหา 
อธิการบดีด าเนินการต่อไป หลังจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว คาดว่ากระบวนการต่างๆ เพื่อสรรหา
อธิการบดีคนใหม่ จะใช้เวลาประมาณ 120 วัน 

และเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนือ่ง ที่ประชุมจึงมีมตแิต่งตั้ง รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีคนใหม่ (คนที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2558 
แทน ดร.อนามัย ด าเนตร ผูร้ักษาการแทนอธิการบดีคนปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระ 6 เดือน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่อง โดยที่ประชุมได้ให้ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงานระยะต่อไปด้วย และในระหว่างนี้ ได้ขอให้ผู้รักษา
อธิการบดีคนที่ 1 ได้สรุปงานต่าง ๆ ส่งมอบให้แก่ผู้รักษาการแทนอธิการบดีคนที่ 2  เพื่อเตรียมการเสนอแต่งตั้ง ทีมรักษาการแทนรอง
อธิการบดีชุดใหม่ โดยให้เสนอชื่อพร้อมประวัติให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 27 
กรกฎาคม 2558  ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ข้อสังเกตส าหรับผูท้ีจ่ะมารักษาการแทนในต าแหน่งต่างๆว่า จะต้องมีความเป็นกลางที่จะบริหาร
จัดการเรื่องการสรรหาอธิการบดีคนต่อไป โดยขอให้คัดสรรผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีที่มีความเป็นกลาง สามารถสร้างสรรค์งานได้
อย่างต่อเนื่อง และให้ค านึงถึงองค์กร คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหลัก 
ที่มา : ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

ประชุมผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศักราชใหม่ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ภายใต้การบริหาร KU ++ Super plus 

รศ. ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมผู้บริหารระดบัสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการ
เร่งด่วน เนื่องจาก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 
2558 เวลา 18.30 น. เพื่อให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2558 เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และด าเนินการไปในแนวเดียวกัน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมก าพล 
อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมว่า วันที่ 20 กรกฏาคม 2558 นับเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ ซึ่ง พ.ร.บ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใหม้หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐโดยสมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป และวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 
เป็นวันท าการวันแรกเปดิศักราชใหม่ของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จึงได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบาย ทิศทาง 
แนวทางการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยมี ดร.อนามัย ด าเนตร รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ว่าที่รักษาการ
แทนอธิการบดี พร้อมด้วยรักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมาย คณบดี 
ผู้อ านวยการ ส านัก สถาบัน และกอง ต่าง ๆ ร่วมประชุมเพื่อท าความเข้าใจในการบริหารจัดการและการบริหารข้อมูล และรับทราบการ
จัดตั้ง “ศูนย์เกษตรศาสตร์ 2558” ขึ้นเป็นศูนย์เฉพาะกิจ ดูรายละเอียดที่ http://council.ku.ac.th 
ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ มก. 



 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 

รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร เลขานุการที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย น.ส.พัชราวดี แพรัตกุล รักษาการ
ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อ านวยการส านัก และสถาบัน ผู้อ านวยการกองต่าง ๆ และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่ส านักงานกฎหมาย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมฟังการเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 
กับ ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้สรุปเสนอความ
คืบหน้าการด าเนินการเพ่ือเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเชิญศ .ดร.
ไพโรจน์ วิริยจารี บรรยาย  

ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี ได้กล่าวโดยสรุปว่า การปรับโครงสร้างขององค์กรต้องให้ความส าคัญต่อปัจจัย ด้านบุคลากร 
งบประมาณ และเวลา ที่จะตอบสนองต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการ ต้องเป็นไปตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย  ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี ได้เล่าถึงประสบการณ์ท่ีได้มีโอกาสพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ โครงสร้าง กระบวนการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาระบบวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากว่า 20ปี จนปัจจุบันได้ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง และ
ก าหนดเป็นรูปแบบที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐว่า 
มหาวิทยาลัยต้องใช้แนวทางการบริหารที่มีธรรมาภิบาล ยืดหยุ่น ถูกต้อง บุคลากรต้องมีส่วนร่วม รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง  

ส าหรับ การร่างข้อบังคับ ระเบียบหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบริหารงาน ด้านวิชาการ การวิจัย 
และการบริการวิชาการ รวมทั้งการสื่อสารนอกจากการให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมแล้ว ผู้บริหารควรก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ จัดท าโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  รวมไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  

ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี ได้กล่าวสรุปสั้น ๆ ว่า แผนบริหารด้วยสมอง เงินบริหารด้วยธรรมาภิบาล คนบริหารด้วยใจ และ
เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการ ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งโครงสร้าง เงิน บุคลากร และภารกิจ
หลัก (ผลผลิตและผลงาน) เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
ที่มา : ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะเกษตร มก. ก้าวไกลพัฒนางานวิจัย 
น าเทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์แบบไร้นักบิน  “RMAX” 

ประยุกต์ใช้กับพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัยในการน าเทคโนโลยีคอปเตอร์แบบไร้นักบิน “RMAX” มา
ประยุกต์ใช้กับพืชเศรษฐกิจหลัก ระหว่าง ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายพงศธร เอื้อ
มงคลชัย ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน วางแผน และบริหารบริษัทไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จ ากัด จากนั้นไดป้ระชุมกลุ่มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เฮลิคอปเตอร์แบบไร้นักบินเพื่อการเกษตร YAMAHA RMAX กับการเกษตรในประเทศไทย สรุปไดว้่า เฮลคิอปเตอร์แบบไร้คนขับ RMAX 
เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทางคณะเกษตรจะศึกษาวิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชน  ในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย 5 ชนิด คือ  ข้าว 
มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อยและสับปะรด การศึกษาและพัฒนาจะก่อให้เกิดความร่วมมือของนักวิจัยที่จะน าเอาเทคโนโลยีและวิทยาการ
ใหม่ๆ ไปช่วยเหลือและร่วมวางแผนและขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศต่อไป ซึ่งประเทศไทยได้เปรียบในด้านทรัพยากรที่อุดม
สมบูรณ์ ถึงแม้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป แต่การค้นคว้าวิจัยต้องมองไปข้างหน้าทั้งในเร่ืองของลักษณะพืช โรคพืช แมลง เพื่อหา
วิธีการป้องกันและบรรเทา โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมคิดและร่วมสร้างอนาคต
ภาคการเกษตรของประเทศไทย การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรและปรับใช้กับการท างานวิจัยของ
นักวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าการเกษตร ลดต้นทุนให้กับเกษตรกรของประเทศ รวมทั้งเป็นห้องเรียนเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วย ส าหรับก้าว
ต่อไป คือนักวิจัยพืชทั้ง   5 ชนิด ไปจัดท าโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนา RMAX ร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อการเกษตรไทยในอนาคต
ประกอบกับประเทศไทยต้องเปิดประตูออกสู่ประชาคมอาเซียนจึงต้องให้ความส าคัญต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง และ คณะเกษตร 


