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สุดท้ าย กระผมขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ใี ห้ การสนับสนุนกิจการของ
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ประวัติสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่เดิมเป็ นสภาคณาจารย์ เริ่มก่อตั้งขึ้นระหว่างปี
พ.ศ. 2515-2516 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้ อบังคับ ว่าด้ วย สภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2515 ข้ อ 4 กําหนดให้ สภาคณาจารย์มีหน้ าที่เสนอข้ อแนะนําและ
ให้ คาํ ปรึกษาต่ออธิการบดีในเรื่องต่อไปนี้ คือ นโยบายและมาตรฐานทางวิชาการ นโยบายเกี่ยวกับงานกิจการ
นิสติ
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับตําแหน่งทางวิชาการ มาตรฐานและจิรยธรรมของคณาจารย์ เรื่องที่อธิการบดี
มอบหมายและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งแรก มีข้ นึ เมื่อวันที่ 19
มกราคม พ.ศ. 2516 สมาชิกชุดแรกมีจาํ นวนทั้งสิ้น 42 คน ได้ รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 19
มีนาคม พ.ศ. 2516 ได้ รับทราบจากการบอกเล่าว่า ผู้ท่ไี ด้ รับเลือกตั้งเป็ นประธานสภาคณาจารย์คนแรกคือ
ท่านอาจารย์เสรี ไตรรัตน์ และอาจารย์สรุ เทพ ปริปุณณะ เป็ นเลขาธิการสภาคณาจารย์ และไม่ปรากฏแน่ชัด
ว่าคณะกรรมการสภาคณาจารย์มีวาระกี่ปี จนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 ได้ มีการเลือก
คณะกรรมการเป็ นครั้งที่ 2 กรรมการชุดนี้ได้ รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2517 และดํารง
ตําแหน่งไปจนครบ 1 ปี คือถึงต้ น พ.ศ. 2518 และคงจะมีบางส่วนที่คงสภาพสมาชิกไปจนถึงต้ นปี พ.ศ.
2519 ด้ วย สภาคณาจารย์ชุดที่ 2 และ 3 นี้ มี นายกําพล อดุลย์วิทย์ กับคุณชวนชม จันทรเปารยะ เป็ น
ประธานสภาคณาจารย์ ตามลําดับ ส่วนรองประธานสภาคณาจารย์คนที่ 1 และ 2 คือ นายสุชีพ รัตรสาร และ
นางบุญสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ตามลําดับ สําหรับเลขาธิการนั้นคือ นายธงชัย คัมภีร์ มีนายสุทศั น์
ทองแย้ ม และนายชาญ บุญญสิริกุล เป็ นผู้ช่วยเลขาธิการ ตามลําดับ โดยมีวาระถึงปี พ.ศ. 2518 สําหรับปี
พ.ศ. 2519 นั้น เมื่อสมาชิกสภาคณาจารย์ รุ่นปี พ.ศ. 2518 หมดวาระลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มิได้ จัด
ให้ มีการเลือกตั้งใหม่ ดังนั้น สภาคณาจารย์หมดอายุไปโดยปริยายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็ นต้นมา
จากปี พ.ศ. 2518 เป็ นต้ นมานั้น ได้ มีคณาจารย์หลายท่านทั้งที่เคยเป็ นสมาชิกสภาคณาจารย์
และไม่เคยเป็ นสมาชิก เช่น นายชุบ เข็มนาค นายยุทธพร แก้ ววิเชียร นายชุมพล งามผ่องใส นางบุญสิน
เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์ เป็ นต้ น ได้ ร่วมพบปะหารือในการฟื้ นฟูการเปิ ดสภาขึ้นมา
ใหม่โดยได้ เข้ าพบกับท่านอธิการบดีซ่ึงขณะนั้นคือ นายไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ ซึ่งท่านก็มิได้ ขัดข้ อง จึงได้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําข้ อบังคับ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2523 และนําเสนอ
ต่อท่านอธิการบดี แต่จะโดยเหตุใดไม่ปรากฏแน่ชดั
ท่านอธิการบดีได้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ิ
ข้อบังคับเป็ น “สภาข้าราชการ” และนับแต่วนั นั้นเป็ นต้นมา “สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” จึ งเป็ น “สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยใช้ขอ้ บังคับ ฉบับปี พ.ศ. 2523
โดยมีหน้าที่เสนอข้อแนะนํา ให้คําปรึกษาและประสานงานกับอธิการบดี
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สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดประชุมครั้งแรก (ครั้งที่ 1/2523)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 โดยมีสมาชิก
26 คน นายไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ อธิการบดีสมัยนั้นทําหน้ าที่ประธานเปิ ดการประชุม เพื่อเลือกตั้งประธาน
สภาข้ าราชการ ประธานสภาข้าราชการคนแรกคือ นายระพี สาคริก มีรองประธานคนที่ 1 คือ นายดิเรก
ฤกษ์หร่าย รองประธานคนที่ 2 คือ นายชัยวัฒน์
นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์

คนจริง

และเลขาธิการสภาข้ าราชการคนแรกคือ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็ นปี ที่ 70 ในรัชกาลปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ รับการโปรดเกล้ าฯ
ให้ ตราพระราชบัญญัติข้ นึ ไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558”
หลังจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ ประธานสภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนสุดท้ าย และ
รักษาการในตําแหน่งประธานสภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีก 1 ปี นับจากวันที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 เพื่อดําเนินการยกร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วย
สภาพนักงาน พ.ศ. 2559 ให้ แล้ วเสร็จ และได้ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ที่ต้ งั ของสํานักงานสภาข้าราชการ
ปี พ.ศ. 2523
สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดประชุมครั้งแรก (1/2523) ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 ในการประชุมและการดําเนินงานของสภาข้ าราชการในสมัยนั้นยังไม่มี
สถานที่ทาํ การที่แน่นอน แล้ วแต่ว่าประธานกรรมาธิการหรือเลขาธิการนั้นอยู่ท่ไี หน เช่น สมัยที่คุณชวนชม
จันทระเปารยะ เป็ นประธานก็ประชุมที่ห้องคหกรรม 101 เป็ นต้ น
ปี พ.ศ. 2526
สภาข้ าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีท่ที าํ งานอย่างเป็ นทางการครั้งแรก เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม พ.ศ. 2526 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกจิ (อาคารไม้ 2 ชั้น)
ปี พ.ศ. 2535
สภาข้ าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ขยับขยายที่ทาํ การให้ กว้ างขึ้น ทันสมัยขึ้น โดยย้ าย
ไปอยู่ท่อี าคารศูนย์กจิ กรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 ห้ อง 304-306
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ปี พ.ศ. 2540
สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีท่ที าํ การอยู่ท่ชี ้ัน 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 เป็ นต้ นมาจนถึงปัจจุบัน

คําขวัญ
สะท้ อนปัญหา พัฒนาความคิด ปกป้ องสิทธิ์ชาว มก. เชื่อมตรงต่อผู้บริหาร
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รายงานประจํ าปี
สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วย
สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 โดยสรุปประเด็นสําคัญสําหรับกรรมการ
สภาข้ าราชการ มีดังนี้
1. กรรมการสภาข้ าราชการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
2. ประธานและรองประธาน สภาข้ าราชการ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละหนึ่งปี หกเดือน
และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 มาตรา 30 ให้ มีสภาพนักงาน ประกอบด้ วย ประธานสภาพนักงาน และกรรมการ
สภาพนักงาน ซึ่งมาจากพนักงานมหาวิทยาลัย.... ดังนั้น สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จึงยุติบทบาทการเป็ นสภาข้ าราชการ ตั้งแต่วันที่เริ่มมีพระราชบัญญัตฯิ ฉบับนี้
วาระของกรรมการสภาข้าราชการ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ประธาน
รองประธาน คนที่ 1
รองประธาน คนที่ 2
เลขาธิการ
ผูช้ ่วยเลขาธิการ คนที่ 1
ผูช้ ่วยเลขาธิการ คนที่ 2

:
:
:
:
:
:

รศ.น.สพ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
รศ.องอาจ เลาหวินิจ
นายชวลิต วิทยานารถไพศาล
นายฐากร สายขุนทด (ลาออก ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 2558)
นายกําจัด รื่นเริงดี
นายปริญญา บุญทัน
รายนามกรรมการ

สํานักงานอธิการบดี บางเขน : 1. น.ส.อัจฉรีย์ ยุวพันธ์ (กองกลาง)
2. นางสุวาพร ชื่นอารมณ์ (กองคลัง)
คณะเกษตร

: 1. รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
2. นายฐากร สายขุนทด (ลาออก ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 2558)

คณะประมง

: นายกําจัด รื่นเริงดี

คณะบริหารธุรกิจ

: นายพิเศษ ปั้นรัตน์ (เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557)
น.ส.พรรทิมา ติยะบุตร แทน (เริ่มตั้งแต่ 17 พ.ย. 2557)
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คณะวนศาสตร์

: ผศ.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ (ได้ รับแต่งตั้งเป็ นรองคณบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2557)
นายมนต์ศักดิ์ น้ อยฤทธิ์ แทน (เริ่มตั้งแต่ 30 พ.ค. 2557)

คณะมนุษยศาสตร์

: ผศ.วิโรจน์ เวชชะ

คณะวิทยาศาสตร์

: 1. น.ส.สุมาลี เชาวลิต
2. นางมานะ จันทรท่าจีน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

: 1. รศ.ชัชพล ชังชู
2. นายปริญญา บุญทัน

คณะเศรษฐศาสตร์

: น.ส.กันทิมา จันทร์อาํ ไพ

คณะศึกษาศาสตร์

: 1. ผศ.ชัชวาลย์ กุลโกวิท
2. ผศ.อนุวัฒน์ โพธิ์คง

คณะสังคมศาสตร์

: นางมาริสา เอี่ยมเหล็ก

คณะสัตวแพทยศาสตร์

: 1. รศ.น.สพ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
2. รศ.องอาจ เลาหวินิจ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

: นายชวลิต วิทยานารถไพศาล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

: ผศ.ประวุฒิ แย้ มยลงาม

บัณฑิตวิทยาลัย

: นางประภาพรรณ ประยูรหงษ์

คณะสิ่งแวดล้ อม

: รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร : นายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
สํานักทะเบียนและประมวลผล : นายสืบ ชัยยะ
สํานักบริการคอมพิวเตอร์

: นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสขุ

สํานักส่งเสริมและฝึ กอบรม

: นายเกษม กาหลง

สํานักหอสมุด

: นางวนิดา ศรีทองคํา

สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร : นายชัยพร สามพุ่มพวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. : นางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ
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ศูนย์นานาชาติสริ ินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี : นางสุขวิมล ช่างชํานิ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน : นางสาววรรณีย์ เล็กมณี
คณะเกษตร กําแพงแสน : 1. นายนารถพล สงสุรพันธ์
2. นายธีระพงศ์ โทนุสนิ (ย้ ายหน่วยงาน ตั้งแต่ 23 พ.ค. 2557
และไม่มีผ้ ูมาแทน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน : อ.วรศักดิ์ สมตน (ลาออก ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2558)
ผศ.พงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์ แทน (เริ่มตั้งแต่ 16 มิ.ย. 2558)
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

: นางมณฑนี อุบลสิงห์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ : ผศ.ฐิติยา แซ่ปัง
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ : อ.นิพาภรณ์ คงบางพระ
สํานักส่งเสริมและฝึ กอบรม กําแพงแสน : นางพาณี สวาสดิ์
สํานักหอสมุด กําแพงแสน

: นางสาวสุมลฑา สังใจสม

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร : นายจีรวัฒน์ ประยูรเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
: อ.ชัชวาล เมธาพิสทิ ธิกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

: น.ส.ชัชณี กลั่นสอน

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

: ผศ.สุนทรี ขุนทอง

สํานักวิทยบริการ

: นางพวงพิศ ปะกินาํ หัง
(หมดสมาชิกภาพ เนื่องจากยุบหน่วยงาน ตั้งแต่ 3 พ.ย. 2557)

ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตบางเขน

: ไม่มี

วิทยาเขตกําแพงแสน

: 1. ผศ.เกรียงไกร วิฑรู ย์เสถียร (คณะสัตวแพทยศาสตร์)
2. นายสมชาย บุญมี (สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน)

วิทยาเขตศรีราชา

: 1. ผศ.สถาพร เชื้อเพ็ง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)
2. น.ส.กัญญาฏา พวงมะลิ (สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา)
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วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
: 1. อ.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล
(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ) ลาออกตั้งแต่ 28 ต.ค. 2557
: 2. นายวิเชียร มุสกิ า (สนง.วิทยาเขต)
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คณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ
วาระตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557 – วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558

รศ.น.สพ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานสภาข้ าราชการ

รศ.องอาจ เลาหวินจิ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
รองประธานสภาข้ าราชการ คนที่ 1

นายชวลิต วิทยานารถไพศาล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รองประธานสภาข้ าราชการ คนที่ 2

ผศ.ฐิติยา แซ่ปัง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประธานคณะกรรมาธิการ
ฝ่ ายวิชาการและวิจยั สถาบัน

ผศ.อนุวัฒน์ โพธิ์คง
คณะศึกษาศาสตร์
ประธานคณะกรรมาธิการ
ฝ่ ายบริหารยุทธศาสตร์

รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
คณะเกษตร
ประธานคณะกรรมาธิการ
ฝ่ ายรับเรื่องราวร้ องทุกข์

นายกําจัด รื่นเริงดี
คณะประมง

นายฐากร สายขุนทด
คณะเกษตร
เลขาธิการสภาข้ าราชการ

นายปริญญา บุญทัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาข้ าราชการ คนที่ 2

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาข้ าราชการ คนที่ 1
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กรรมการสภาข้าราชการ และ ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย
วาระตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

น.ส.อัจฉรีย์ ยุวพันธ์
กองกลาง

น.ส.สุวาพร ชื่นอารมณ์
กองคลัง

รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
คณะเกษตร

นายฐากร สายขุนทด
คณะเกษตร

นายกําจัด รื่นเริงดี
คณะประมง

นายพิเศษ ปั้นรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ
(เกษียณฯ 30 ก.ย.2557)

น.ส.พรรทิมา ติยะบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
แทน 17 พ.ย.2557

ผศ.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
คณะวนศาสตร์
ลาออก 1 เม.ย.2557

นายมนศักดิ์ น้ อยฤทธิ์
คณะวนศาสตร์
แทน 30 พ.ค.2557

ผศ.วิโรจน์ เวชชะ
คณะมนุษยศาสตร์

น.ส.สุมาลี เชาวลิต
คณะวิทยาศาสตร์

นางมานะ จันทรท่าจีน
คณะวิทยาศาสตร์

รศ.ชัชพล ชังชู
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายปริญญา บุญทัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

น.ส.กันทิมา จันทร์อาํ ไพ
คณะเศรษฐศาสตร์

ผศ.ชัชวาลย์ กุลโกวิท
คณะศึกษาศาสตร์
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ผศ.อนุวัฒน์ โพธิ์คง
คณะศึกษาศาสตร์

นางมาริสา เอี่ยมเหล็ก
คณะสังคมศาสตร์

รศ.น.สพ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.องอาจ เลาหวินิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์

นายชวลิต วิทยานารถไพศาล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ประวุฒิ แย้ มยลงาม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางประภาพรรณ ประยูรหงษ์
บัณฑิตวิทยาลัย

รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
คณะสิ่งแวดล้ อม

นายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร

นายสืบ ชัยยะ
สํานักทะเบียนและประมวลผล

น.ส.เบ็ญจวรรณ แสนทวีสขุ
สํานักบริการคอมพิวเตอร์

นายเกษม กาหลง
สํานักส่งเสริมและฝึ กอบรม

นางวนิดา ศรีทองคํา
สํานักหอสมุด

นายชัยพร สามพุ่มพวง
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรฯ

นางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก.

นางสุขวิมล ช่างชํานิ
ศูนย์นานาชาติสริ ินธรฯ
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น.ส.วรรณีย์ เล็กมณี
สํานักงานวิทยาเขต กพส.

นายนารถพล สงสุรพันธ์
คณะเกษตร กพส.

นายธีรพงศ์ โทนุสนิ
คณะเกษตร กพส.
ย้ ายสังกัด 23 พ.ค.2557

อ.วรศักดิ์ สมตน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
ลาออก 1 เม.ย.2558

ผศ.พงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
แทน 16 มิ.ย.2558

นางมณฑนี อุบลสิงห์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ฐิติยา แซ่ปัง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

อ.นิพาภรณ์ คงบางพระ
คณะศึกษาศาสตร์และ
พัฒนศาสตร์

นางภาณี สวาสดิ์
สํานักส่งเสริมและฝึ กอบรม
กพส.

น.ส.สุมลฑา สังใจสม
สํานักหอสมุด กพส.

นายจีรวัฒน์ ประยูรเจริญ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จ.สกลนคร

อ.ชัชวาล เมธาพิสทิ ธิกุล
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

น.ส.ชัชนี กลั่นสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาเขตศรีราชา

ผศ.สุนทรี ขุนทอง
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

นางพวงพิศ ปะกินาํ หัง
สํานักวิทยบริการ
ยุบหน่วยงาน 3 พ.ย.2557
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ผูแ้ ทนพนักงานมหาวิทยาลัย

ผศ.เกรียงไกร วิฑรู ย์เสถียร
คณะสัตวแพทยศาสตร์

นายสมชาย บุญมี
สํานักงานวิทยาเขต กพส.

ผศ.สถาพร เชื้อเพ็ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาเขตศรีราชา

อ.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ ลาออก 28 ต.ค.2557

นายวิเชียร มุสกิ า
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข้าราชการปฏิบตั ิงานประจํ าสํานักงานสภาข้าราชการ

น.ส.สุธริ า เกลี้ยงประดิษฐ์
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

นางพรพิมล เขียวขํา
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

น.ส.กัญญาฏา พวงมะลิ
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
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สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภาข้าราชการสมัยสามัญ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2559

1. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2557 วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557
1.1 เสนอให้ ความเห็นชอบผู้ดาํ รงตําแหน่งเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ สภาข้ าราชการ
(1) ผศ.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสภาข้ าราชการ
(2) นายฐากร สายขุนทด
ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการสภาข้ าราชการ
1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการฝ่ าย ประธาน รองประธาน และเลขาธิการ
ที่ประชุมเห็นชอบให้ มีคณะกรรมาธิการฝ่ ายเป็ น 4 ฝ่ าย คือ (1) ฝ่ ายบริหารยุทธศาสตร์
(2) ฝ่ ายรับเรื่องราวร้ องทุกข์ (3) ฝ่ ายวิชาการและวิจัยสถาบัน (4) ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ดังนี้
(1) ฝ่ ายบริหารยุทธศาสตร์
ผศ.อนุวัฒน์ โพธิ์คง
ประธานคณะกรรมาธิการ
นายธีระพงศ์ โทนุสนิ
รองประธานคณะกรรมาธิการ
นางมานะ จันทรท่าจีน
กรรมาธิการและเลขาธิการ
(2) ฝ่ ายรับเรื่องราวร้ องทุกข์
รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
ผศ.วิโรจน์ เวชชะ
นางพวงพิศ ปะกินาํ หัง

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการและเลขาธิการ

(3) ฝ่ ายวิชาการและวิจัยสถาบัน
ผศ.ฐิติยา แซ่ปัง
รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
ผศ.สุนทรี ขุนทอง

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการและเลขาธิการ

(4) ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
นายฐากร สายขุนทด
นายปริญญา บุญทัน
นายเกษม กาหลง
นางพาณี สวาสดิ์

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 1
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 2
กรรมาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ

1.3 แต่งตั้งผู้แทนสภาข้ าราชการเป็ นผู้ประสานงานประจําวิทยาเขต 4 วิทยาเขต
(1) วิทยาเขตบางเขน คือ รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
(2) วิทยาเขตกําแพงแสน คือ นายนารถพล สงสุรพันธ์
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(3) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ นายชัชวาล เมธาพิสทิ ธิกุล
(4) วิทยาเขตศรีราชา คือ น.ส.ชัชณี กลั่นสอน
1.4 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ เชิญพนักงานมหาวิทยาลัยเป็ นผู้แทนวิทยาเขตเข้ าร่วมประชุม
สมัยสามัญและเข้ าร่วมกิจกรรมกับกรรมการสภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต
1.5 สภาข้ าราชการได้ แจ้ งให้ ท่ปี ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ทราบว่า สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไม่พร้ อมในการเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุมวิชาการประจําปี
2557 เนื่องจากกรรมการสภาข้ าราชการชุดที่ผ่านมาได้ หมดวาระลง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
และคณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารและไม่สามารถจัดทําแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณ เสนอให้ ท่ปี ระชุม ปอมท. พิจารณาได้ ทนั ตามกําหนดเวลา จึงขอสละสิทธิ์การเป็ นเจ้ าภาพ
จัดประชุมในปี 2557 นี้
2. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2557 วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557
2.1 กําหนดการประชุมสภาข้ าราชการสมัยสามัญ ประจําปี 2557 โดยกําหนดเป็ นวันพฤหัสบดี
สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน
2.2 แผนการดําเนินงานของสภาข้ าราชการ
(1) ฝ่ ายบริหารยุทธศาสตร์ ได้ กาํ หนดแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของฝ่ ายดังนี้
1. ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลด้ านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในภาวะปัจจุบัน
และในอนาคต นําเสนอต่อสภาข้ าราชการเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
2. ศึกษากฎ ระเบียบ ด้ านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่บี ุคลากรพึงจะได้ รับ รวมทั้ง
หาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ ดขี ้ นึ
3. สํารวจความต้ องการด้ านสวัสดิการของบุคลากร เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
4. ปฏิบัติหน้ าที่อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานบริหารและสวัสดิการ รวมทั้งเรื่องราวปัญหา
ตามมติท่ปี ระชุมสภาข้ าราชการหรือประธานสภาข้ าราชการมอบหมาย
ฝ่ ายบริหารยุทธศาสตร์ได้ กาํ หนดแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานในสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาชั้นนําระดับประเทศ
งบประมาณ 50,000 บาท
2. โครงการสํารวจความคิดเห็นรายงานประจําปี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งบประมาณ 10,000 บาท
3. โครงการให้ ความรู้บุคลากร เรื่อง กฎ ระเบียบ ด้ านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ที่พึงจะได้ รับ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ 30,000 บาท
4. โครงการประกวดการออกแบบ กายภาพการจัดระบบรูปแบบการจราจรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน งบประมาณ 50,000 บาท
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(2) ฝ่ ายรับเรื่องราวร้ องทุกข์ ได้ กาํ หนดแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของฝ่ ายดังนี้
1. ฝ่ ายจะเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการรับเรื่องราวผ่านทางฝ่ ายประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
สภาข้ าราชการ หรืออาจจะทําเป็ นหนังสือแจ้ งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
2. การส่งเรื่องราวร้ องทุกข์จะส่งตรงมายังประธานสภาข้ าราชการ หรือทาง
ตู้ไปรษณีย์ ซึ่งสภาข้ าราชการจะเปิ ดตู้ ป.ณ. ไว้ บริการ โดยใช้ งบประมาณของสภาข้ าราชการปี ละ 500 บาท
3. กรรมการรับเรื่องราวร้ องทุกข์จะรับเรื่องที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการลงนาม
ของผู้ร้องทุกข์เท่านั้น
4. การส่งเรื่องราวร้ องทุกข์ต้องเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. คณะกรรมาธิการจะกลั่นกรองและนําเสนอต่อประธานสภาข้ าราชการเพื่อดําเนินการ
ต่อไป
6. ฝ่ ายรับเรื่องราวร้ องทุกข์จะให้ ความรู้และติดตามระเบียบ กฎหมาย ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ อง
กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ ความรู้และเป็ นช่องทางในการแก้ ไขปัญหา
ทั้งนี้ ฝ่ ายฯ จะพิจารณาเรื่องร้ องทุกข์แม้ ไม่ใช้ แบบฟอร์มที่สภาข้ าราชการกําหนด
ทั้งนี้ ผู้ร้องทุกข์ต้องเขียนชื่อ – สกุล ที่อยู่ท่สี ามารถติดต่อได้ ให้ ชัดเจนก็เพียงพอ
(3) ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ได้ แจ้ งกําหนดแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของฝ่ ายดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาข้ าราชการให้ แพร่หลาย สมํ่าเสมอ
น่าสนใจ
2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่หี ลากหลาย เข้ าถึงได้ ง่ายและสะดวก
3. สร้ างภาพลักษณ์ท่ดี ีต่อสภาข้ าราชการ
แผนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
1. กําหนดการออกข่าวสารสภาข้ าราชการปี ละ 6 ฉบับ ประมาณ 2 เดือน/ฉบับ
จะเริ่มฉบับเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2557 โดยส่งพิมพ์ท่สี าํ นักส่งเสริมและฝึ กอบรม กําแพงแสน
2. ปรับปรุงเว็บไซต์สภาข้ าราชการให้ น่าสนใจ การนําเสนอข่าวสารหลากหลายรูปแบบ
และขยายช่องทางการเข้ าถึงให้ สะดวกและง่าย
3. การจัดทําจุลสารและรายการวิทยุ ทางฝ่ ายฯ ยังไม่มีข้อสรุป
4. แนวคิดในการปรับปรุงรูปแบบข่าวสารสภาข้ าราชการ จะจัดทําให้ มีเนื้อหาที่เป็ น
ประโยชน์ต่อประชาคมและพัฒนาเว็บไซต์ พร้ อมประชาสัมพันธ์ให้ กรรมการสภาข้ าราชการทํา Link ที่หน้ า
เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน และใช้ e-Office ของหน่วยงาน หรือ social network
เนื้อหาในข่าวสารสภาข้ าราชการ มีคอลัมน์จากคําขวัญสภาข้ าราชการ
1. สะท้ อนปัญหา (ฝ่ ายรับเรื่องราวร้ องทุกข์)
2. พัฒนาความคิด (ฝ่ ายวิชาการและวิจัยสถาบัน)
3. ปกป้ องสิทธิ์ ชาว มก. (ฝ่ ายบริหารยุทธศาสตร์)
4. เชื่อมตรงต่อผู้บริหาร (ประธานสภาข้ าราชการหรือคณะกรรมการบริหาร)
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5. สารจากประธานสภาข้ าราชการ
6. ภาพกิจกรรม
7. เชิดชูเกียรติบุคลากร/ของดีหน่วยงาน
(4) ฝ่ ายวิชาการและวิจัยสถาบัน ได้ กาํ หนดแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานของฝ่ ายดังนี้
1. มีแผนปฏิบัตกิ ารทั้งหมด 3 แผน แต่ละแผนมีผ้ ูเข้ าร่วมโครงการอย่างน้ อยร้ อยละ 75
ของเป้ าหมาย และแผนที่ประเมินความพึงพอใจได้ รับความพึงพอใจอย่างน้ อย 3.51 จาก 5.0 คะแนน
2. แผนปฏิบัติการ คือ
2.1 สัมมนาเรื่อง เจาะลึกการขอตําแหน่งทางวิชาการตามระบบงานบริหารบุคคลใหม่
ของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ที่บางเขน แบ่งจัดเป็ น 2 รอบ คือ สายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ ประมาณวันที่ 17 – 18 มิถุนายน หรือ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีเป้ าหมายกลุ่มละ
400 คน จัดลงทะเบียนออนไลน์ งบประมาณยังไม่ได้ ประเมิน
2.2 การฝึ กอบรม เรื่อง การสร้ างแนวคิดหรืองานวิจัยจากงานประจํา Routine to
Research กําหนดการไปตามวิทยาเขตทั้ง 4 แห่งๆ ละ 1 วัน ประมาณเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
พ.ศ. 2557 และ มกราคม พ.ศ. 2558 เชิญอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็ นวิทยากร
โดยมีเป้ าหมายแห่งละ 80 คน งบประมาณยังไม่ได้ ประเมิน
2.3 การสํารวจและวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อประเทศเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน จัดทําแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล งบประมาณยังไม่ได้ ประเมิน
3. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2557 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
3.1 ฝ่ ายรับเรื่องราวร้ องทุกข์ได้ เปิ ดตู้ ปณ. 1113 ปณ.เกษตรศาสตร์ 10903 เพื่อรับเรื่องราวร้ อง
ทุกข์จากบุคลากรอีกทางหนึ่งแล้ ว
3.2 สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ รับอนุมัติจากอธิการบดีในหลักการการเชิญพนักงาน
มหาวิทยาลัยเป็ นผู้แทนวิทยาเขตเข้ าร่วมประชุมสภาข้ าราชการสมัยสามัญและเข้ าร่วมกิจกรรมกับกรรมการ
สภาข้ าราชการ โดยมีหลักการดังนี้
1. กําหนดให้ มีผ้ ูแทนวิทยาเขตละ 2 คน เป็ นสายวิชาการ 1 คน และสายสนับสนุน 1 คน
2. ขอให้ นาํ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง วิธกี ารเลือกและสัดส่วนของตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา ในส่วนการเลือกตัวแทนส่วนกลาง (บางเขน)
มาใช้ ในการให้ ได้ มาซึ่งผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยของวิทยาเขต
3. อนุมัติให้ ผ้ ูแทนพนักงานเดินทางมาประชุมและเข้ าร่วมกิจกรรมกับกรรมการสภาข้ าราชการ
โดยไม่ถอื เป็ นวันลา
4. อนุมัติค่าใช้ จ่ายในการเดินทางได้ ตามระเบียบราชการจากส่วนกลางของวิทยาเขต
3.3 แต่งตั้งเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการสภาข้ าราชการ
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ ได้ รับการแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งรอง
คณบดีคณะวนศาสตร์ ทําให้ ส้ นิ สุดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสภาข้ าราชการ ประธานสภาข้ าราชการ
จึงเสนอแต่งตั้งเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการสภาข้ าราชการ คนใหม่ให้ ท่ปี ระชุมรับรองดังนี้
(1) นายฐากร สายขุนทด ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสภาข้ าราชการ
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(2) นายกําจัด รื่นเริงดี
(3) นายปริญญา บุญทัน

ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการสภาข้ าราชการ คนที่ 1
ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการสภาข้ าราชการ คนที่ 2

4. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2557 วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557
4.1 การจัดประชุมวิชาการที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจําปี
2557
ประธานสภาข้ าราชการเสนอร่างโครงการประชุมวิชาการ ปอมท.ประจําปี 2557 เรื่อง “อุดมศึกษา
สร้ างคน สร้ างชาติ” อดีต ปัจจุบัน อนาคต ภายใต้ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2) กําหนดจัด
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี
กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ รับเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยทาง ปอมท. เป็ น
ผู้สนับสนุนทางการเงิน
4.2 การเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุมสมัยสามัญที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปอมท.) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
ด้ วยที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ขอให้ สภาข้ าราชการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุมสมัยสามัญ ปอมท. ครั้งที่ 8/2557 ระหว่างวันที่
27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งสภาข้ าราชการได้ เคยรับเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ
ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะเศรษฐศาสตร์ให้ ความอนุเคราะห์ใช้ สถานที่ห้องประชุม
บัดนี้ ที่ประชุม ปอมท. ได้ ขอให้ สภาข้ าราชการรับเป็ นเจ้ าภาพในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 อีกครั้ง
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและได้ ลงมติด้วยเสียงข้ างมากไม่เห็นชอบให้ เป็ นเจ้ าภาพจัดประชุมสมัย
สามัญ ปอมท. ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ประธานสภาข้ าราชการจะแจ้ งมติและเหตุผลดังกล่าว
ให้ ท่ปี ระชุม ปอมท. ทราบต่อไป
4.3 โครงการประกวดนวัตกรรมการจราจรดี มก. มีสขุ 2558 และ โครงการให้ ความรู้บุคลากร
เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของบุคลากรสายสนับสนุน/วิชาการ ที่เกี่ยวกับด้ านสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ท่จี ะได้ รับ
ฝ่ ายบริหารยุทธศาสตร์ได้ เสนอโครงการประกวดนวัตกรรมการจราจรดี มก. มีสขุ 2558 และ
โครงการให้ ความรู้บุคลากรเรื่อง กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของบุคลากรสายสนับสนุน/วิชาการ ที่เกี่ยวกับด้ าน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่จี ะได้ รับ ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการตระหนักรู้กระบวนการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ประชุมให้ ความเห็นชอบในหลักการ การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการตระหนักรู้
กระบวนการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรองประธานสภาข้ าราชการ คนที่ 1 เป็ น
ประธานคณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขาธิการสภาข้ าราชการ คนที่ 1 และ คนที่ 2 เป็ นกรรมการและเลขานุการ
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และผู้ช่วยเลขานุการ ตามลําดับ ส่วนกรรมการและจํานวนกรรมการขอให้ ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผู้ดาํ เนินการ
4.5 ฝ่ ายวิชาการและวิจัยสถาบัน เสนอขอจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เจาะลึกการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่”
ตามที่ ฝ่ ายวิชาการและวิจัยสถาบัน ได้ เสนอขอจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เจาะลึก
การขอตําแหน่งทางวิชาการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่” นั้น มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้ จดั เนื่องจาก
กองการเจ้ าหน้ าที่ได้ ดาํ เนินการในเรื่องนี้แล้ วซึ่งจะเป็ นการจัดซํา้ ซ้ อนกันจึงต้ องปิ ดโครงการ
5. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
5.1 สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ เสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี
2557 ใน 5 สาขา ไปยังที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ดังนี้
(1) ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพาณิช
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
(2) ศ.สพ.ญ.ดร.เฉลียว ศาลากิจ สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
(3) ผศ.รสดา เจษฎาพันธุ์
สาขาสังคมศาสตร์
(4) ศ.กุลวดี มกราภิรมย์
สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
(5) ดร.เดชรัต สุขกําเนิด
สาขารับใช้ สงั คม
5.2 ที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ได้ มีมติเปลี่ยนเจ้ าภาพการจัดประชุมวิชาการที่ประชุมสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจําปี 2557 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็ นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี โดย ปอมท. ขอนําโครงการที่สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็ นผู้ดาํ เนินการมาใช้ สาํ หรับจัดประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุม ปอมท. ได้ มีหนังสือขอบคุณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ ว
5.3 กรรมการสภาข้ าราชการเสนอให้ คิดภาระงานให้ คณะกรรมการประจําวิทยาเขต เพื่อให้ เกิดความ
เสนอภาคกัน เหมือนกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการประจําคณะ
6. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
6.1 ฝ่ ายบริหารยุทธศาสตร์ ได้ เสนอมหาวิทยาลัยในการขออนุมัติจดั โครงการและงบประมาณ
จํานวน 2 โครงการ คือ
(1) โครงการให้ ความรู้บุคลากร เรื่อง “สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร มก.”
ใช้ งบประมาณ 20,000.- บาท
(2) โครงการประกวดการออกแบบนวัตกรรม “พื้นที่สร้ างสรรค์เพื่อการจราจร วิทยาเขต
บางเขน” ใช้ งบประมาณ 40,000.- บาท
6.2 ฝ่ ายวิชาการและวิจัยสถาบัน ได้ เสนอมหาวิทยาลัยในการขออนุมัติจดั ทําวิจัยโครงการวิจัยสถาบัน
และงบประมาณ จํานวน 2 เรื่อง คือ
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(1) การทําวิจัยโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง “คุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ผ้ ูใช้ บัณฑิตต้ องการ เมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน” ใช้ งบประมาณ 15,000.- บาท
(2) การทําวิจัยโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง “ความคิดเห็นของบัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย และ
อาจารย์ ต่อการเตรียมความพร้ อมและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อประเทศไทย
เข้ าสู่ประชาคมอาเซียน” ใช้ งบประมาณ 20,000.- บาท
6.3 รองประธานสภาข้ าราชการ คนที่ 2 ได้ เสนอ นางสาวจรรยา จัตตานนท์ เป็ นคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจําปี 2557 ด้ านบริการดีเด่น
7. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2557 วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
7.1 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ จดั โครงการประกวดการออกแบบนวัตกรรม “พื้นที่สร้ างสรรค์เพื่อ
การจราจร วิทยาเขตบางเขน” ส่วนโครงการให้ ความรู้บุคลากร เรื่อง “สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ
บุคลากร มก.” มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ เนื่องจากกองการเจ้ าหน้ าที่ได้ จัดโครงการนี้เป็ นประจําทุกปี
แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์และนําขึ้นเว็บไซต์ด้วย
7.2 มหาวิทยาลัยได้ อนุมัติโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง “ความคิดเห็นของบัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย
และอาจารย์ ต่อการเตรียมความพร้ อมและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อประเทศไทย
เข้ าสู่ประชาคมอาเซียน” แล้ ว โดยให้ ฝ่ายวิชาการและวิจัยสถาบัน ประสานงานกับฝ่ ายบริการวิชาการของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล
7.3 ที่ประชุมสภาข้ าราชการมีมติเห็นชอบให้ เชิญผู้สมัครเข้ ารับการสรรหาเป็ นอธิการบดีเข้ าร่วมประชุม
สภาข้ าราชการสมัยสามัญประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2557 เพื่อรับฟังข้ อคิดเห็น ข้ อแนะนําจากกรรมการ
สภาข้ าราชการ ในการกําหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต
7.4 กรรมการสภาข้ าราชการได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการเป็ นสมาชิกของที่ประชุม
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และที่ประชุมสภาข้ าราชการ พนักงานและลูกจ้ าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) กล่าวคือ
ที่ประชุม ปอมท. และ ปขมท. เป็ นการรวมของประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/
สภาพนักงาน/สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งสภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก็เป็ นสมาชิกของทั้งสององค์กรมาอย่างช้ านานและมีส่วนร่วมในการประชุม/กิจกรรม ทุกครั้ง แนวทางการ
ดําเนินงานของทั้งสององค์กรจะคล้ ายกัน คือ การให้ ทุกมหาวิทยาลัยหมุนเวียนการเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุม
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการนําประเด็นสําคัญมาพิจารณาเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ ไขไปยังผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ ทุกมหาวิทยาลัยจะเข้ าไปมีส่วนร่วมและช่วยดําเนินงานกัน ซึ่งแนวทางการดําเนินงานอย่างนี้
จะมีแต่ข้อดี คือ เราได้ พบเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยในทุกสายงาน มีความหลากหลาย ทําให้ เกิดประสบการณ์
ที่แปลกใหม่ ได้ ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็ นประโยชน์กบั มหาวิทยาลัย ได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสารการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งก็ล้วนแต่เป็ นประโยชน์ท้งั สิ้น
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8. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2557 วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557
8.1 ฝ่ ายบริหารยุทธศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกการประกวดการออกแบบ
นวัตกรรม ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.สาโรช
2. อาจารย์กฤษดา
3. อาจารย์สภุ าพร
4. นางมานะ

บุญศิริพันธ์
ประเสริฐสิทธิ์
แก้ วกอ เลี่ยวไพโรจน์
จันทรท่าจีน

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ

8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2557
ของที่ประชุมสภาข้ าราชการ พนักงาน และลูกจ้ างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ดังนี้
1. รศ.เจริญศักดิ์
2. นายชวลิต
3. นายปริญญา
4. นายชัยพร
5. นายสมโภชน์
6. นางนวรัตน์
7. นางประภาพรรณ
8. นางวนิดา
9. นายฐากร

ศาลากิจ
วิทยานารถไพศาล
บุญทัน
สามพุ่มพวง
ใหญ่เอี่ยม
สุวรรณเลิศ
ประยูรหงษ์
ศรีทองคํา
สายขุนทด

8.3 สภาข้ าราชการแต่งตั้งให้ รองประธานสภาข้ าราชการ คนที่ 1 (รองศาสตราจารย์องอาจ เลาหวินิจ)
เป็ นผู้ทาํ หน้ าที่แทนประธานสภาข้ าราชการในคณะอนุกรรมการจัดทําร่างข้ อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกโดยอาศัยอํานาจ ตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.4 แต่งตั้งกรรมการสภาข้ าราชการเป็ นกรรมการนับคะแนนในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจําผู้แทนส่วนกลาง (บางเขน) และผู้แทนวิทยาเขต ดังนี้
(1) วิทยาเขตบางเขน ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี คือ
นายชวลิต วิทยานารถไพศาล และ นายฐากร สายขุนทด
(2) วิทยาเขตกําแพงแสน ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารชูชาติ กําภู คือ น.ส.วรรณีย์ เล็กมณี
และนางพาณี สวาสดิ์
(3) คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ณ บริเวณสํานักงานเลขานุการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (กําแพงแสน) คือ ผศ.ฐิติยา แซ่ปัง
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(4) วิทยาเขตศรีราชา ณ บริเวณชั้นล่าง อาคาร 1 สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา คือ
น.ส.ชัชณี กลั่นสอน
(5) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ ห้ องโถงชั้นล่าง อาคาร 1 สํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ นายจีรวัฒน์ ประยูรเจริญ
9. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2557 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2557
9.1 สภาข้ าราชการพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2557
ของที่ประชุมสภาข้ าราชการ พนักงาน และลูกจ้ างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ในด้ านต่าง ๆ ดังนี้
(1) ด้ านบริการดีเด่น เสนอชื่อ น.ส.รุ่งนภา จันทรสาขา ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
(2) ด้ านบริหารดีเด่น ไม่มีผ้ ูผ่านเกณฑ์
(3) ด้ านวิชาชีพดีเด่น เสนอชื่อ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ตําแหน่ง นักวิจัยเชี่ยวชาญ
สังกัด สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
(4) ด้ านสร้ างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น เสนอชื่อ นางวิภา สุโรจนะเมธากุล ตําแหน่ง นักวิจัย
เชี่ยวชาญ สังกัด สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
9.2 ที่ประชุมสภาข้ าราชการเห็นชอบทบทวนมติการมอบอํานาจให้ รองประธานสภาข้ าราชการ คนที่ 1
เป็ นผู้ทาํ หน้ าที่แทนประธานสภาข้ าราชการในคณะอนุกรรมการจัดทําร่างข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นการถาวร เนื่องจาก รองประธานสภาข้ าราชการ คนที่ 1 ได้ เข้ าร่วมประชุมกับ
คณะอนุกรรมการไปครั้งหนึ่งแล้ ว และมีความเห็นว่า ผู้ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาข้ าราชการสมควรจะเป็ น
ผู้เข้ าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการจัดทําร่างข้ อบังคับฯ ด้ วยเหตุผลมีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจาก
การประชุมดังกล่าวเป็ นการประชุมที่สาํ คัญและเป็ นประโยชน์กบั บุคลากรในเรื่องของสถานภาพของข้ าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยเป็ นอย่างยิ่ง ผู้ทาํ หน้ าที่เข้ าประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ จะต้ องทําให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดกับบุคลากรและองค์กร ซึ่งการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในการประชุม ผู้ดาํ รง
ตําแหน่งประธานสภาข้ าราชการจะสามารถทําได้ ดีกว่า
9.3 ที่ประชุมเห็นชอบให้ เรียนเชิญอาจารย์ ดร.เดชรัต สุขกําเนิด อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ได้ รับเลือกเป็ นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปอมท.) ประจําปี 2557 สาขารับใช้ สงั คม มาบรรยายพิเศษเพื่อเป็ นแนวทางให้ กรรมการสภาข้ าราชการ
และสร้ างแรงจูงใจในการเสนอผลงานเข้ าพิจารณาครั้งต่อไป
9.4 ที่ประชุมเห็นชอบการจัดประชุมสภาข้ าราชการสมัยสามัญสัญจร ณ วิทยาเขตศรีราชา ในเดือน
มกราคม พ.ศ.2558
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10. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2557 วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557
10.1 ฝ่ ายวิชาการและวิจัยสถาบัน มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการและรองประธานฝ่ าย
ดังนี้
(1) รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ เป็ น เลขานุการฝ่ าย
(2) อ.นิพาภรณ์ คงบางพระ เป็ น รองประธานฝ่ าย
และฝ่ ายฯ มีผ้ ูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยมาเป็ นกรรมการในฝ่ ายเพิ่ม คือ อ.เกรียงไกร วิฑรู ย์เสถียร
10.2 ฝ่ ายรับเรื่องราวร้ องทุกข์ ได้ รับเรื่องราวร้ องทุกข์ท่ผี ่านมาล้ วนแต่เป็ นเรื่องเฉพาะบุคคล
ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสภาข้ าราชการซึ่งระบุว่าเรื่องที่ร้องทุกข์มานั้นจะต้ องเป็ นเรื่องของส่วนรวม
10.3 การบรรยายพิเศษจาก อาจารย์ ดร.เดชรัต สุขกําเนิด ผู้ได้ รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจําปี 2557 สาขารับใข้ สงั คม
10.4 กําหนดจัดประชุมสภาข้ าราชการสมัยสามัญสัญจร ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี 22 – วันศุกร์ท่ี 23
มกราคม พ.ศ. 2558 ณ วิทยาเขตศรีราชา
10.5 กรรมการสภาข้ าราชการได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ประธานและรองประธานทั้งสองท่าน
มีความเห็นต่างกันทางความคิด
สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินงานเพื่อประชาคมมหาวิทยาลัยและเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย หน้ าที่สภาข้ าราชการคือเป็ นตัวแทนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ มี
ส่วนร่วมในการแนะนําและให้ คาํ ปรึกษาแก่อธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการบริหาร
พัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร
เพื่อเป็ นกระจกเงาให้ แก่ผ้ ูบริหารกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างแท้ จริง เป็ นการลดช่องว่าง
ระหว่างผู้ปฏิบัติกบั ผู้บริหาร
กรรมการสภาข้ าราชการมาจากทุกหน่วยงานคณะ/สํานัก/สถาบัน มาร่วมดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ข้ างต้ น และเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วยสภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2553 ซึ่งการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะต้ องได้ รับความสนับสนุน ร่วมแรง ร่วมใจ จากกรรมการทุกท่าน
จึงจะสําเร็จลุล่วงด้ วยดี การอยู่ร่วมกันเป็ นหมู่คณะอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน มีข้อขัดแย้ งกันบ้ าง
แต่ทุกอย่างต้ องสิ้นสุดลงอย่างมีเหตุมีผลและไม่แตกความสามัคคี เพราะกรรมการสภาข้ าราชการก็คือบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเป็ นพี่ เป็ นน้ อง ร่วมสถาบัน
ทั้งนี้ ขอให้ ประธานและรองประธานทั้งสองท่านคิดและไตร่ตรองเพื่อความรัก ความสามัคคีและ
การให้ อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็ นสิ่งที่ดีและมีความสําคัญในการทํางานร่วมกันเป็ นหมู่คณะ
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11. ประชุมสมัยสามัญ (สัญจร) ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 – วันศุกร์ที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2558
ประชุมสมัยสามัญสภาข้ าราชการ พบปะบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง)
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และ
ศึกษาดูงาน ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
12. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
12.1 ที่ประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับการที่สภาข้ าราชการ จะมีบทบาทในการนําพา
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบอย่างไร ดังนี้
1. มอบหมายให้ ประธานสภาข้ าราชการดําเนินการประสานแนวคิดในบทบาทสภาข้ าราชการ
ซึ่งจะมีส่วนร่วมกับฝ่ ายบริหารมหาวิทยาลัย
2. เมื่อฝ่ ายบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบในบทบาทสนับสนุนของสภาข้ าราชการแล้ ว มอบหมาย
ให้ ประธานสภาข้ าราชการดําเนินการประสานแนวคิดร่วมกับประธานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่อยู่ในขั้นตอนการออกพระราชบัญญัติเพื่อเปลี่ยนสถานภาพ เพื่อการมีส่วนร่วม
ของการพิจารณากฎหมายให้ อยู่ในบรรทัดฐานประโยชน์สาธารณะของสังคมประเทศชาติ
12.2 ประธานสภาข้ าราชการเสนอให้ ทบทวนการเข้ าร่วมกิจกรรมกับที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในประเด็นดังนี้
(1) ขอชะลอการส่งเงินค่าสมาชิก ปอมท. จนกว่า ปอมท.จะสามารถแสดงรายงานทางการเงิน
ที่ถูกต้ อง
(2) ขอยุติการเป็ นสมาชิกชั่วคราวโดยไม่ส่งเงินสนับสนุนกิจกรรมของ ปอมท. เพื่อใช้ ประโยชน์
เงินค่าสมาชิกในกิจการของสภาข้ าราชการในทิศทางอื่น ๆ
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาข้ าราชการเห็นชอบให้ ถอนวาระนี้ออกไปก่อน โดยมอบหมายให้ ประธานสภา
ข้ าราชการไปตรวจสอบเอกสาร ถ้ าหากเอกสารทางการเงิน ปอมท. ยังไม่เรียบร้ อยก็ขอให้ นาํ เรื่องนี้กลับมา
พิจารณาอีกครั้ง
12.3 ประธานสภาข้ าราชการได้ ช้ ีแจงข้ อมูลกรณี รองประธานสภาข้ าราชการ คนที่ 2 ขออนุมตั ิค่าใช้ จ่าย
จากสภาข้ าราชการในการเดินทางไปประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 17 ซึ่งประธานสภาข้ าราชการ
ได้ ช้ ีแจงข้ อมูลดังนี้
(1) ตามข้ อบังคับที่ประชุมสภาข้ าราชการ พนักงาน และลูกจ้ างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2552 หมวด 6 การเงิน ข้ อ 30 รายจ่ายของ ปขมท. (2) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือบุคคล ซึ่ง ปขมท. หรือคณะกรรมการบริหาร
หรือประธาน ปขมท. แต่งตั้ง
(2) หนังสือที่ ปขมท. 17/ว 006 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ขออนุมัติให้ บุคลากร
ในสังกัดเป็ นคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 17 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้ จ่ายในการ
ปฏิบัติหน้ าที่
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ซึ่งในหนังสือฉบับนี้ต้นสังกัดของ นายชวลิต วิทยานารถไพศาล รองประธานสภาข้ าราชการ
คนที่ 2 ได้ เกษียนหนังสืออนุมัตติ ัวบุคคล ส่วนค่าใช้ จ่ายในการเดินทางขอให้ เสนอมาเพื่อพิจารณาสนับสนุน
เป็ นกรณีๆ ไป
(3) หนังสือที่ ศธ 0513.10102/12783 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง อนุญาตให้
บุคลากรร่วมเป็ นคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 17 ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ นายชวลิต วิทยานารถ
ไพศาล ร่วมเป็ นคณะกรรมการบริหาร ฯ
ทั้งนี้ จากเอกสารทั้งสามฉบับข้ างต้ น ประธานสภาข้ าราชการจึงให้ รองประธานสภาข้ าราชการ
คนที่ 2 ไปขออนุมัติค่าใช้ จ่ายจากต้ นสังกัด
13. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
13.1 สภาข้ าราชการจัดพิธมี อบรางวัลโครงการประกวดการออกแบบนวัตกรรม “พื้นที่สร้ างสรรค์เพื่อ
การจราจร วิทยาเขตบางเขน” โดยได้ รับเกียรติจากรักษาราชการแทนอธิการบดี (อ.ดร.อนามัย ดําเนตร)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี (รศ.บดินทร์ รัศมีเทศ) และนายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง (อุปนายกสมาคม
นิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มามอบรางวัลแก่ผ้ ูได้ รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้ แก่ กลุ่มที่ 1
(1) นางสาวจิราลักษณ์ สุทธิธรรม และ
(2) นางสาวกมลชนก อนุอนั
รางวัลรองชนะเลิศ ได้ แก่ กลุ่มที่ 2 นายตะวัน เศษตะราช
รางวัลชมเชย ได้ แก่ กลุ่มที่ 3
(1) นางสาวสุชาวรรณ ชูณรงค์ และ
(2) นางสาวสุพัตรา อินทสงค์
13.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ รับรางวัล ผู้ได้ รับคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้มีผลงานดีเด่นประจําปี 2557 ด้ านวิชาชีพดีเด่น คือ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ ตําแหน่ง นักวิจัยเชี่ยวชาญ
สังกัดสถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
13.3 ฝ่ ายวิชาการและวิจัยสถาบัน ได้ สรุปผลความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 3 เรื่อง คือ
(1) ความคิดเห็นของบัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย และอาจารย์ ต่อการเตรียมความพร้ อมและ
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
(2) คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผ้ ูใช้ บัณฑิตต้ องการ เมื่อประเทศไทย
เข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
(3) ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อการเตรียมความพร้ อมและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
ซึ่งสรุปผลทั้ง 3 เรื่องเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ ว ทั้งนี้ จะเสนอรูปแบบสมบูรณ์ให้ คณะกรรมการ
บริหารสภาข้ าราชการพิจารณาต่อไป
14. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558
14.1 กรรมการสภาข้ าราชการเสนอให้ ประธานสภาข้ าราชการดําเนินการเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับ
รายละเอียดในร่างข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย
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พ.ศ. ... เพื่อผลประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย
(1) หมวด 6 ข้ อ 29 ความว่า
“อัตราค่าจ้ าง บัญชีค่าจ้ าง เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทน และค่าล่วงเวลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ เป็ นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
พนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้ รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับผู้ท่มี ีคุณวุฒิหรือความสามารถเป็ นพิเศษ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจก็ได้
ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด”
ซึ่งจากย่อหน้ าที่ 2 คําว่า “อาจ” เสนอให้ แก้ ไขหรือใช้ คาํ อื่น เนื่องจากถ้ าใช้ คาํ นี้พนักงาน
มหาวิทยาลัยอาจจะได้ รับเงินเพิ่มหรือไม่ได้ รับก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการให้ ขวัญและกําลังใจกับบุคลากร
(2) หมวด 8 ข้ อ 35 ความว่า
“ให้ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้ าราชการได้ รับสวัสดิการ ดังนี้
(1) สวัสดิการต่าง ๆ จากทางราชการในฐานะผู้รับบํานาญตามมาตรา 83
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ...”
ซึ่งจากข้ อ (1) ตามมาตรา 83 ยังไม่เห็นรายละเอียดในส่วนนี้เลย
15. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
15.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่าง “ข้ อบังคับสภาพนักงาน”
ที่ประชุมเห็นชอบให้ ศึกษาเปรียบเทียบ “ข้ อบังคับสภาพนักงาน” กับข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ประกอบด้ วยข้ าราชการและผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยจากทุกวิทยาเขต โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
ประธานคณะกรรมการ
2. รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ คณะกรรมการ
3. นายชัยพร สามพุ่มพวง
คณะกรรมการ
4. น.ส.ชัชณี กลั่นสอน
คณะกรรมการ
5. อ.เกรียงไกร วิฑรู ย์เสถียร คณะกรรมการ
6. น.ส.กัญญาฏา พวงมะลิ
คณะกรรมการ
7. นายสมชาย บุญมี
คณะกรรมการ
15.2 สรุปรายงานจากแบบสอบถามโครงการวิจยั สถาบันของฝ่ ายวิชาการและวิจัยสถาบัน
ฝ่ ายวิชาการและวิจัยสถาบัน ได้ เสนอสรุปรายงานแบบสอบถามโครงการวิจัยทั้ง 3 เรื่อง คือ
1. ความคิดเห็นของบัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย และอาจารย์ ต่อการเตรียมความพร้ อมและคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
2. คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผ้ ูใช้ บัณฑิตต้ องการ เมื่อประเทศไทย
เข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อการเตรียมความพร้ อมและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
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ซึ่งได้ ดาํ เนินการเสร็จสมบูรณ์และจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม รวมทั้งบทสรุปสําหรับผู้บริหาร โดยจะเสนอ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับคณบดี ผู้อาํ นวยการสํานัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยด้ วย
16. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558
16.1 สภาข้ าราชการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี ของสภาข้ าราชการ
ประกอบด้ วย
1. ประธานสภาข้ าราชการ
ที่ปรึกษา
2. รองประธานสภาข้ าราชการ คนที่ 1
ที่ปรึกษา
3. รองประธานสภาข้ าราชการ คนที่ 2
ที่ปรึกษา
4. เลขาธิการสภาข้ าราชการ
ประธานคณะกรรมการ
5. ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ ายวิชาการและวิจัยสถาบัน กรรมการ
6. เลขาธิการคณะกรรมาธิการฝ่ ายวิชาการและวิจัยสถาบัน กรรมการ
7. ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ ายบริหารยุทธศาสตร์
กรรมการ
8. เลขาธิการคณะกรรมาธิการฝ่ ายบริหารยุทธศาสตร์
กรรมการ
9. ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ
10. เลขาธิการคณะกรรมาธิการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ
11. ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ ายรับเรื่องราวร้ องทุกข์
กรรมการ
12. เลขาธิการคณะกรรมาธิการฝ่ ายรับเรื่องราวร้ องทุกข์ กรรมการ
13. นายกําจัด รื่นเริงดี
คณะกรรมการและเลขานุการ
14. นางพรพิมล เขียวขํา
ผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวสุธริ า เกลี้ยงประดิษฐ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
16.2 คณะกรรมการจัดทําร่างข้ อบังคับสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ กาํ หนดกรอบ
การดําเนินงาน ดังนี้
1. จํานวนกรรมการ
2. คุณสมบัติ
3. หลักเกณฑ์และวิธกี ารได้ มา
4. วาระการดํารงตําแหน่ง
5. การพ้ นจากตําแหน่งของประธานและกรรมการสภาพนักงาน
6. การดําเนินงานและการประชุมของสภาพนักงาน
16.3 สภาข้ าราชการได้ เสนอชื่อผู้เข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจําปี 2558 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จํานวน 5
สาขาวิชา ดังนี้
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(1) รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
(2) รศ.องอาจ เลาหวินิจ
(3) รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์
(4) รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
(5) รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
สาขาสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
สาขารับใช้ สงั คม

17. ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2558 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
17.1 ฝ่ ายบริหารยุทธศาสตร์ ได้ จัดทีมคณะกรรมาธิการฝ่ ายฯ เดินทางไปให้ คาํ ปรึกษาการออกแบบ
นวัตกรรม “พื้นที่สร้ างสรรค์เพื่อการจราจร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” เมื่อวันที่ 22 – 23
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยเดินทางไปทั้งหมด 4 คน คือ
(1) ผศ.อนุวัฒน์ โพธิ์คง
(2) รศ.องอาจ เลาหวินิจ
(3) นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
(4) นางมานะ จันทรท่าจีน
17.2 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ขอให้ คณะกรรมาธิการทุกฝ่ าย รายงานประจําปี ในรอบ 1 ปี 6 เดือน เพื่อนํามา
รวบรวมผลงานจัดทํารายงานประจําปี ของสภาข้ าราชการต่อไป
17.3 ฝ่ ายรับเรื่องราวร้ องทุกข์ ได้ ส่งคืนตู้ไปรษณีย์ 1113 ปณ.เกษตรศาสตร์ แล้ ว
17.4 สภาข้ าราชการฯ ได้ เสนอชื่อและประวัติผ้ ูสมควรได้ รับการยกย่องเป็ นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ปอมท. ประจําปี 2558 ใน 3 สาขาวิชา คือ
(1) ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
(2) รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
(3) ผศ.ดร.พันธ์ทพิ ย์ จงโกรย
สาขาสังคมศาสตร์
17.5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ มีการเลือกตั้งผู้ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาข้ าราชการ และรองประธาน
สภาข้ าราชการ โดยให้ เรียนเชิญท่านอธิการบดีมาเป็ นประธานการเลือกตั้งฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น.
17.6 คณะกรรมการจัดทําร่างข้ อบังคับสภาพนักงาน แจ้ งความคืบหน้ าการจัดทําร่างข้ อบังคับ
สภาพนักงาน และขอเชิญชวนให้ กรรมการที่สนใจเข้ าร่วมประชุมร่างข้ อบังคับฯ หรือแสดงความคิดเห็นร่าง
ข้ อบังคับฯ มายังคณะกรรมการได้
17.7 กําหนดการเลือกตั้งประธานสภาข้ าราชการและรองประธานสภาข้ าราชการ (วาระตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสภาข้ าราชการและ
รองประธานสภาข้ าราชการ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 และหมดวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นั้น
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อ้ างตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 บทเฉพาะกาล มาตรา 86 ให้ ผ้ ูดาํ รง
ตําแหน่งประธานสภาข้ าราชการและกรรมการในสภาข้ าราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ คงดํารงตําแหน่งต่อไป
จนกว่าจะมีผ้ ูดาํ รงตําแหน่งประธานสภาพนักงานและกรรมการสภาพนักงานตามพระราชบัญญัติน้ ี ซึ่งต้ องไม่เกิน
หนึ่งปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตนิ ้ ีใช้ บังคับ และมาตรา 92 ให้ ออกระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศ เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ใี ห้ แล้ วเสร็จภายในสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ ในระหว่างที่ยัง
มิได้ ออกระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศ ตามวรรคหนึ่ง ให้ นาํ พระราชกฤษฎีกากฎทบวง ประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ.๒๕๔๑ ที่ใช้ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับมาใช้ บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ งกับ
พระราชบัญญัติน้ ี
ประธานที่ประชุมขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วสรุปได้ ว่า การเลือกตั้งผู้ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาข้ าราชการและ
รองประธานสภาข้ าราชการ เพื่อดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 ไม่ขัดแย้ งกับ พ.ร.บ.มก. มาตรา 92 ประกอบกับตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้ วยสภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 ข้ อ 21 ความว่า “ประธานสภาข้ าราชการและ
รองประธานสภาข้ าราชการ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละหนึ่งปี หกเดือน ผู้ได้ รับเลือกเป็ นประธานสภา
ข้ าราชการสามารถดํารงตําแหน่งประธานสภาข้ าราชการได้ ไม่เกินสี่วาระติดต่อกัน”
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ มีการดําเนินงานสภาข้ าราชการเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วย สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 โดยไม่ขัดแย้ งกับมาตรา 86 และ 92
ตาม พ.ร.บ.มก.พ.ศ. 2558 และมีมติเห็นชอบให้ มีการเลือกตั้งผู้ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาข้ าราชการ และรอง
ประธานสภาข้ าราชการ โดยให้ เรียนเชิญท่านอธิการบดีมาเป็ นประธานการเลือกตั้งฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 13
สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ ให้ เลขาธิการสภาข้ าราชการดําเนินการตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ว่าด้ วย สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 หมวดที่ 6 ข้ อ 31 ความว่า
“ในการประชุมสภาข้ าราชการเมื่อมีข้อเสนอแนะ กฎเกณฑ์ นโยบาย ความคิดเห็นต่างๆ ตามมติของที่ประชุม
ให้ เลขาธิการสภาข้ าราชการทําหนังสือแจ้ งต่ออธิการบดี และหรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายใน
สิบห้ าวันนับแต่วันสิ้นสุดการประชุม” โดยทําหนังสือถึงอธิการบดีโดยตรงและในหนังสือให้ ระบุว่าให้ สาํ นักงาน
กฎหมายให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาข้ าราชการและรองประธาน
สภาข้ าราชการ ว่าขัดแย้ งกับพระราชบัญญัติฯ หรือไม่ อย่างไรด้ วย
หมายเหตุ รองประธานสภาข้ าราชการ คนที่ 1 แจ้ งว่า ได้ รับมอบอํานาจการเป็ นประธานที่ประชุมแทน
ประธานสภาข้ าราชการ โดยประธานสภาข้ าราชการได้ เกษียรหนังสือมีความดังนี้
“เรียน เลขาธิการฯ เพื่อมอบอํานาจการเป็ นประธานที่ประชุมให้ แก่รองประธานฯ รวมทั้งขอให้
แจ้ ง พ.ร.บ.มก. แก่ท่ปี ระชุมด้ วย ซึ่ง ม.86 ให้ เกิดสภาพประธานและกรรมการสภาข้ าราชการ
ตามบทบัญญัติ ดังนั้น ถ้ ากรรมการฯ ได้ รับการแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งบริหารอื่นใดย่อมทําได้
อยู่นอกเหนืออํานาจระเบียบฯ เพราะเป็ นอํานาจตาม พ.ร.บ.ที่มีกฎหมายในลําดับที่สงู กว่า”
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17.8 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
เมื่อวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้ องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
ประธานสภาข้ าราชการ แจ้ งว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ มีประกาศใช้ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วยสภาพนักงาน พ.ศ.2559 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 แล้ ว ในส่วน
ของข้ อบังคับสภาพนักงาน พ.ศ. 2559 โดยประธานสภาข้ าราชการฯ ขอให้ กรรมการสภาข้ าราชการ ทําความ
เข้ าใจ ชี้แจง แนะนํากับบุคลากรในหน่วยงาน และสนับสนุนให้ บุคลากรมีส่วนร่วมในการดําเนินงานสภา
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ บทเฉพาะกาล ข้ อ 33 ความว่า “ในการประชุมสภาพนักงาน
ครั้งแรก หลังจากได้ ผ้ ดู าํ รงตําแหน่งประธานสภาพนักงานเป็ นประธานที่ประชุมสภาพนักงาน
ให้ ดาํ เนินการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบว่าด้ วยการดําเนินงานสภาพนักงาน (ฉบับร่าง) และให้ ท่ปี ระชุม
มีมติออกระเบียบ ว่าด้ วย การดําเนินงานสภาพนักงาน สําหรับการประชุมสภาพนักงานในครั้งต่อไป”
ในการนี้ ประธานสภาข้ าราชการจึงขอให้ กรรมการทุกท่านร่วมกันศึกษา พิจารณา และเสนอความคิดเห็น
ในการร่างระเบียบว่าด้ วยการดําเนินงานของสภาพนักงานเพื่อจะได้ รวบรวมเสนอให้ สภาพนักงานชุดต่อไป
ทั้งนี้ สภาข้ าราชการ จะส่งเอกสารเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาไปให้
ประธานสภาข้ าราชการขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดโครงการของสภาข้ าราชการ โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ นางสาวชัชณี กลั่นสอน, นางมาริสา เอี่ยมเหล็ก, และ นายกําจัด
รื่นเริงดี เป็ นผู้ประสานเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ ทั้งนี้ สภาข้ าราชการฯ จะจัดส่งรายละเอียดให้ ทราบ
ต่อไป
17.9 โครงการประชุมสภาข้ าราชการ (สัญจร) เรื่อง “การร่างระเบียบ ว่าด้ วย วิธกี ารดําเนินงาน
ของสภาพนักงาน พ.ศ. ...” ระหว่างวันอังคารที่ 7 – วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ บัญดารา ออน ซี
ระยอง จังหวัดระยอง
ประธานสภาข้ าราชการ กล่าวนําว่า โดยที่สมควรให้ มีระเบียบว่าด้ วย การดําเนินงานของ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเจตนารมณ์ในข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วย สภา
พนักงาน พ.ศ.2559 ข้ อ 24 กําหนดให้ สภาพนักงาน มีอาํ นาจในการออกระเบียบเพื่อดําเนินงานของสภา
พนักงานตามหน้ าที่ได้ และในการประชุมครั้งนี้ได้ ร่างระเบียบไว้ เรียบร้ อยแล้ วและเตรียมพร้ อมส่งมอบให้
กรรมการสภาพนักงานชุดต่อไปไว้ ใช้ ประโยชน์ตามสมควร
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สรุปการเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
และ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

1. นายชวลิต วิทยานารถไพศาล เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจําปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557
2. นายชวลิต วิทยานารถไพศาล เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 2/2557
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557
3. รศ.องอาจ เลาหวินิจ เข้ าร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน พ.ศ. 2557
4. รศ.องอาจ เลาหวินิจ เข้ าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กระบวนการสรรหาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทุกระดับ และการต่อสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยถึง 60 ปี ”
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
5. นางพรพิมล เขียวขํา และ นางสาวสุธริ า เกลี้ยงประดิษฐ์ เข้ าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายบุคลากรสังกัดงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2557
ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557
6. นายชวลิต วิทยานารถไพศาล เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 3/2557
และประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําปี 2557 และประชุม ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 69 (2/2557)
ณ โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์ หาดป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557
7. รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ พร้ อมคณะที่ประชุม ปอมท. เข้ าพบเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557
8. รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ เข้ าร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2557 ณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557
9. นายฐากร สายขุนทด เข้ าร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2557 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
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10. สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอชื่อผู้เข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2557 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) ดังมีรายนามดังนี้
(1) รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
(2) รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
(3) รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์
สาขาสังคมศาสตร์
(4) รศ.สรณัฐ ไตลังคะ
สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
(5) รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
สาขารับใช้ สงั คม
ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ เข้ าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ปอมท. ประจําปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557
11. นายชวลิต วิทยานารถไพศาล เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจําปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่
26 สิงหาคม พ.ศ. 2557
12. รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ เข้ าร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2557 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557
13. นายชวลิต วิทยานารถไพศาล เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 5/2557
และประชุม ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 (4/2557) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน พ.ศ. 2557
14. รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม เข้ าร่วมสัมภาษณ์คดั เลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี
2557 สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 – 6
กันยายน พ.ศ. 2557
15. รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์ เข้ าร่วมสัมภาษณ์คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี 2557
สาขาสังคมศาสตร์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 – 26 กันยายน พ.ศ. 2557
16. นายกําจัด รื่นเริงดี เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 5/2557 และประชุม
ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 71(4/2557) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 – 19
กันยายน พ.ศ. 2557
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17. นายฐากร สายขุนทด เข้ าร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557
18. รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ เข้ าร่วมประชุม ปอมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2557 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557
19. นายกําจัด รื่นเริงดี เข้ าร่วมประชุม ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 (2/2558) ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
20. เข้ าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําปี 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
(2) รศ.องอาจ เลาหวินิจ
(3) นายกําจัด รื่นเริงดี
(4) นางสุวาพร ชื่นอารมณ์
(5) น.ส.พรรทิมา ติยะบุตร
(6) นางมาริสา เอี่ยมเหล็ก
(7) นายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
(8) น.ส.สุมาลี เชาวลิต
(9) นายนารถพล สงสุรพันธ์
(10)นางพาณี สวาสดิ์
(11)นางมณฑนี อุบลสิงห์
(12)น.ส.ชัชณี กลั่นสอน
(13)ผศ.สุนทรี ขุนทอง
(14)น.ส.กัญญาฏา พวงมะลิ
21. สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอชื่อผู้เข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2558 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) ดังมีรายนามดังนี้
(1) รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
(2) รศ.องอาจ เลาหวินิจ
สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
(3) รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์
สาขาสังคมศาสตร์
(4) รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
(5) รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
สาขารับใช้ สงั คม
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เข้ าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี 2558 ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558
22. รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม เข้ าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดเี ด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี
2558 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีธญ
ั บุรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558
23. รศ.องอาจ เลาหวินิจ เข้ าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี
2558 สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน พ.ศ. 2558
24. รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์ เข้ าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
ประจําปี 2558 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
25. รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์ เข้ าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี
2558 สาขาสังคมศาสตร์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน พ.ศ. 2558
26. รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เข้ าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
ประจําปี 2558 สาขารับใช้ สงั คม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2558
27. รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์, ผศ.สุนทรี ขุนทอง, นายกําจัด รื่นเริงดี,
นางพรพิมล เขียวขํา และน.ส.สุธริ า เกลี้ยงประดิษฐ์ เข้ าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี
2558 ณ โรงแรมแมนดาริน แมเนจ บาย เซ็นเตอร์พอยส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 – 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
28. นางพรพิมล เขียวขํา เข้ าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรสํานักงาน
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจําปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน และโรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่
21 – 23 มกราคม พ.ศ. 2559
29. นายกําจัด รื่นเริงดี, นางพาณี สวาสดิ์, นางวนิดา ศรีทองคํา และ นางพรพิมล เขียวขํา
เข้ าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําปี 2559 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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โครงการประกวดการออกแบบนวัตกรรม
“พื้ นที่สร้างสรรค์เพือ่ การจราจร วิทยาเขตบางเขน”

1. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. หลักการและเหตุผล
ด้ วยในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีอายุครบรอบ 72 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมา
เมื่อปี พ.ศ. 2486 ในระยะเวลาที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากมาย
ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ ชัดมากที่สดุ คือความเปลี่ยนแปลงทางด้ านกายภาพ รวมทั้งปัญหาด้ านต่าง ๆ
ที่ตามมา ปัญหาที่สาํ คัญที่เป็ นปัญหาใหญ่ท่รี อการแก้ ไข ก็คือปัญหาด้ านการจราจร เมื่อเริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.
2486 มหาวิทยาลัยมีพ้ ืนที่กว่า 300 ไร่ มีคณะให้ เลือกเรียนเพียง 4 คณะ บุคลากรและนิสติ ก็มีไม่มาก แต่
ปัจจุบันพื้นที่ กว่า 300 ไร่ ดูเหมือนไม่เพียงพอต่อความเจริญที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย การขยายตัวของคณะ
ต่างๆ อาคารเรียนและอาคารต่างๆที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งบุคลากร นิสติ และผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียน
สาธิตฯ ที่มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น ทําให้ การสัญจรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความแออัดตามมา
ในอดีต มหาวิทยาลัยมีการสัญจรที่เป็ นเอกลักษณ์ คือใช้ รถจักรยานเป็ นพาหนะในการเดินทาง
แต่ในปัจจุบันภาพดังกล่าวได้ เลือนหายไป ภาพใหม่เข้ ามาแทนที่คือ การใช้ รถยนต์ส่วนตัวเป็ นพาหนะในการ
เดินทาง บุคลากร นิสติ ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ถนนในมหาวิทยาลัย
ในการเดินทาง ทําให้ จาํ นวนรถยนต์ส่วนตัวและพาหนะอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น แต่มหาวิทยาลัยยังมีพ้ ืนที่เท่าเดิม
ถนนหนทางไม่ได้ เพิ่มขึ้นตามจํานวนของบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี สาเหตุน้ ีจึงทําให้ การจราจรใน
มหาวิทยาลัยติดขัดยาวนานเป็ นอย่างมาก ในช่วงเวลาเร่งด่วน มีผลทําให้ เกิดมลภาวะที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่เป็ นตัวแทนของบุคลากร มีหน้ าที่ในการให้
คําปรึกษากับผู้บริหาร ได้ เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อการนําไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ได้ สะท้ อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเพื่อมหาวิทยาลัย
จะได้ นาํ ไปปรับปรุง แก้ ไข ให้ ปัญหาดังกล่าวลดน้ อยลงและหมดไป จึงเป็ นที่มาของโครงการประกวดการ
ออกแบบนวัตกรรม “ พื้นที่สร้ างสรรค์เพื่อการจราจร วิทยาเขตบางเขน” เพื่อหาแนวความคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจราจร ของมหาวิทยาลัยให้ ดีข้ นึ ต่อไป
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3. วัตถุประสงค์โครงการ
3.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ บุคลากรและนิสติ มีโอกาส คิดสร้ างสรรค์ การจัดผังจราจรที่เหมาะสม
กับวิทยาเขตบางเขน
3.2 เพื่อสร้ างขวัญและกําลังใจให้ กบั บุคลากรและนิสติ ได้ ริเริ่ม คิดค้ นวิธกี ารจัดผังจราจรที่เหมาะสม
3.3 เพื่อให้ ได้ ต้นแบบของผังการจราจรที่สามารถนําไปใช้ ได้ จริง
4. เป้าหมายและตัวชี้ วัดความสําเร็จ
4.1 เชิงปริมาณ จํานวนโครงการที่เสนอเข้ ารับรางวัลมากกว่า 10 โครงการ
4.2 เชิงคุณภาพ โครงการที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ จริงในระยะเวลาสั้นอย่างน้ อย 1 โครงการ
5. วันเวลา และสถานที่
ให้ ส่งผลงานเข้ าประกวด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – 9 มกราคม พ.ศ. 2558
ที่สภาข้ าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้ ารับการอบรม วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
ส่งผลงานและตัดสิน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศผลเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (งาน 72 ปี มก.)
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ
6.1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานและดําเนินการเพื่อกําหนดกรอบและแผนงานการประกวด
6.2 ขออนุมัติโครงการ พร้ อมประมาณการค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
6.3 ทําหนังสือเชิญถึงผู้ทรงคุณวุฒิเข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการในการตัดสิน และประชุมวางแผนกําหนด
เกณฑ์การตัดสิน
6.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้ าประกวดตามสื่อต่างๆ
6.5 รวบรวมผลงานการประกวดนําเสนอคณะกรรมการการตัดสิน เพื่อตัดสินผลงานที่ส่งเข้ าประกวด
6.6 ประกาศรางวัลและมอบรางวัลผู้ชนะที่ส่งผลงานเข้ าประกวดและประกาศเชิดชูเกียรติ
6.7 ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย
7. งบประมาณ เงินสนับสนุนจากงบประมาณสภาข้ าราชการ จํานวน 40,000.- บาท
7.1 เงินรางวัลชนะเลิศ
7.2 เงินรางวัลรองชนะเลิศ

10,000.- บาท
7,000.- บาท
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7.3
7.4
7.5
7.6

เงินรางวัลชมเชย
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าเอกสารและอื่นๆ
ค่าจัดงานมอบรางวัล
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

3,000.7,000.3,000.10,000.40,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยใช้ จ่ายทุกรายการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
8.1 ผู้ส่งผลงานเข้ าประกวดเสนอแนวคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์ และการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการ
แก้ ไขปัญหาการจราจร
8.2 บุคลากร และนิสติ มีขวัญและกําลังใจ ในการคิดค้ นวิธกี ารจัดผังจราจร เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงกายภาพมหาวิทยาลัย
8.3 ทําให้ ลดมลภาวะที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการนําไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
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รายงานผลการนําเสนอผลงานการประกวดออกแบบนวัตกรรม
“พื้ นที่สร้างสรรค์เพือ่ การจราจร วิทยาเขตบางเขน”
ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

ข้ อกําหนดการตัดสินโครงการประกวดการออกแบบนวัตกรรม “พื้นที่สร้ างสรรค์เพื่อการจราจร
วิทยาเขตบางเขน”
1.
2.
3.
4.
5.

ความเป็ นไปได้ ในการลงทุนก่อสร้ าง (25%)
ความต้ องการของประชาคมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (25%)
ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ (25%)
การนําเสนอ (15%)
ความคิดสร้ างสรรค์ วัดจากวัตถุประสงค์ (10%)

มีผูส้ มัคร 4 กลุ่ม เข้าร่วมนําเสนอผลงาน จํ านวน 3 กลุ่ม
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม
1

2

1. นางสาวจิราลักษณ์ สุทธิธรรม 2. นางสาวกมลชนก อนุอนั
1. นายตะวัน เศษตะราช
1. นางสาวสุชาวรรณ ชูณรงค์ 2. นางสาวสุพัตรา อินทสงค์
กรรมการตัดสิน

อ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์

อ.สุภาพร แก้ วกอ เลี่ยวไพโรจน์

กลุ่มที่

ข้ อ 1

ข้ อ 2

ข้ อ 3

ข้ อ 4

ข้ อ 5

รวม

1

25

25

25

15

8

98

2

25

23

25

12

10

95

3

25

23

25

10

8

91

1

25

25

20

15

10

95

2

20

20

20

15

10

85

3

20

20

20

10

10

80
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กลุ่ม

กรรมการตัดสิน

อ.กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์

3

กลุ่มที่

ข้ อ 1

ข้ อ 2

ข้ อ 3

ข้ อ 4

ข้ อ 5

รวม

1

18

20

20

12

7

77

2

22

20

20

10

10

82

3

15

15

15

8

5
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สรุปผลการตัดสิน
กลุ่มที่

อ.ดร.สโรช บุญศิริพนั ธ์

อ.สุภาพร แก้วกอ เลีย่ วไพโรจน์

อ.กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์

รวม

1

98

95

77

270

2

95

85

82

262

3

91

80

58

229

ผลสรุป

กลุ่มที่ 1 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
กลุ่มที่ 2 ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
กลุ่มที่ 3 ได้รบั รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 10,000 บาท
เงินรางวัล 7,000 บาท
เงินรางวัล 3,000 บาท

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการดําเนินงาน
การประกวดออกแบบนวัตกรรม “พื้ นที่สร้างสรรค์เพือ่ การจราจร วิทยาเขตบางเขน”
1.
2.
3.
4.
5.

ตั้งกรรมการเพื่อจัดทําโครงการคืนการใช้ จักรยานให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรับเส้ นทางจักรยานในวิทยาเขตบางเขนให้ ปลอดภัยสําหรับการใช้ จักรยาน
ปรับปรุงการยืมจักรยานให้ สะดวกเชื่อมโยงกับสถานที่จอดรถ
จัดทําไฟจราจร และสี่แยกให้ เหมาะสมต่อการสัญจรของจักรยาน
จัดทําบัตรการยืม / คืน การใช้ จักรยานและค่าที่จอดรถให้ สะดวกและเกิดประโยชน์สงู สุด
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โครงการวิจยั สถาบัน
เรือ่ ง “ความคิดเห็นของบัณฑิต นิสิตชั้นปี สุดท้าย และอาจารย์ ต่อการเตรียมความพร้อมและคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมือ่ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
1. ผูร้ บั ผิดชอบ
สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวิสยั ทัศน์ คือ เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็ นแกนนําในการระดมภูมปิ ัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน และให้ มีอาํ นาจต่อรองในประชาคมโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ดาํ เนินการต่างๆ ทั้งการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการต่างๆ ที่เผยแพร่ส่สู งั คมไทย ประเทศข้ างเคียง และสู่
นานาประเทศ รวมทั้งได้ นาํ องค์ความรู้ วิชาการ วิจัย บริการวิชาการแก่เกษตรกร อุตสาหกรรม และอื่นๆ มา
อย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งพัฒนาสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจัย
(Research
University) โดยเสริมสร้ างศักยภาพและความพร้ อมในศาสตร์ทุกสาขาวิชาที่เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ พัฒนางานวิจัยโดยการเพิ่มศักยภาพการวิจัยเฉพาะ
ทางเรียกว่า “ศูนย์ความเป็ นเลิศ” (Center of Excellence) ด้ านต่างๆ เช่น อาหาร ยางพารา ข้ าว และ
พลังงาน เป็ นต้ น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน, 2552: 13.) เพื่อให้
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศมีผลงานด้ านการวิจัย และได้ รับการยกระดับขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ที่มีขีดความสามารถระดับโลก (World – Class University) และรองรับแผนพัฒนาประเทศให้ เป็ นศูนย์กลาง
การศึกษา (Education Hub) ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกอบอาชีพทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งประกอบ
อาชีพในหลากหลายสาขา ตั้งแต่ ข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ เกษตรกร ค้ าขาย และบัณฑิตหลาย
ท่านประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน นําชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัย เป็ นที่ต้องการของผู้ประกอบการและสังคม
ในปัจจุบัน ประเทศไทยกําลังก้ าวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แต่ละภาคส่วนได้ มีการ
เตรียมความพร้ อมทั้งในภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ และสถาบันการศึกษา ทัศนคติท่ดี ี และมีการตื่นตัวมากขึ้นเพื่อ
การเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ มีการเตรียมความพร้ อมเพื่อเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
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มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสัมมนา เสวนา หรือ การส่งเสริมในนิสติ ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาของ
ประเทศเพื่อนบ้ าน
สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นความสําคัญของการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็น
ของบัณฑิต
นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย
และอาจารย์
ต่อการเตรียมความพร้ อมและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยจะสอบถามหรือสัมภาษณ์ บัณฑิต
นิสติ ชั้นปี สุดท้าย และอาจารย์ โครงการนี้น่าว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ เป็ นที่
ต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต และของสังคมต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อทราบความคิดเห็นของบัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย และอาจารย์ ต่อการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.2 เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในมุมมองของบัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย และอาจารย์ ต่อการเตรียม
ความพร้ อมและคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
3.3 เพื่อทราบแนวทางการเพิ่มคุณภาพการศึกษาในมุมมองของบัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย และอาจารย์ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
4. รูปแบบการดําเนินการ
4.1 จัดทําแบบสอบถามเรื่องการเตรียมความพร้ อมและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เพื่อสอบถามบัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้าย และอาจารย์
4.2 ทดสอบแบบสอบถาม จากบัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย และอาจารย์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของแบบสอบถาม
4.3 ทําการสอบถามบัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย และอาจารย์ ซึ่งกระทําโดยให้ ตอบแบบสอบถาม และ
สัมภาษณ์
4.4 วิเคราะห์ผลโดยใช้ สถิติเบื้องต้ น ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าตํ่าสุด-สูงสุด และวิธวี ิเคราะห์เชิงพรรณนา
สรุปข้ อมูลที่ได้
4.5 จัดทําเอกสารเผยแพร่
5. กลุ่มเป้าหมาย
บัณฑิตปริญญาตรี
นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย
อาจารย์

300
400
200

คน
คน
คน

41

6. ตัวชี้ วัดความสําเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้ วัด

ค่าเป้าหมาย

6.1 จํานวน/ร้ อยละ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้ อยละ 70

6.2 รายงานวิจัยสถาบัน

1 เล่ม

7. ระยะเวลาดําเนินงาน
กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2558
8. สถานที่ดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต
9. วิธีการประเมินผล
วิเคราะห์ผลของข้ อมูลโดยใช้ สถิติเบื้องต้ น ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าตํ่าสุด-สูงสุด และวิธวี ิเคราะห์
เชิงพรรณนา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 เพื่อทราบ ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในมุมมองของบัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย และ
อาจารย์ ต่อการเตรียมความพร้ อมและคุณภาพการศึกษา เมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
10.2 เพื่อทราบแนวทางการเพิ่มคุณภาพการศึกษาในมุมมองของบัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย และ
อาจารย์ เมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
11. งบประมาณค่าใช้จ่าย
จากเงินรายได้ ส่วนกลาง มก. (สภาข้ าราชการ) งบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้ สอย และ
วัสดุ จํานวน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้ วน)
12. เอกสารอ้างอิง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
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บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความสําคัญของการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
บัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้าย และอาจารย์ ต่อการเตรียมความพร้ อมและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน” จึงขอสอบถามหรือสัมภาษณ์ บัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย
และอาจารย์ โครงการนี้น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ เป็ นที่ต้องการของผู้ใช้ บัณฑิต
และของสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อสะท้ อนความคิดเห็นของบัณฑิต นิสิตชั้นปี สุดท้าย และอาจารย์
ให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการศึกษา และแนวทางการเพิ่มคุณภาพ
การศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อความพร้ อมของบัณฑิตเมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
การเข้าร่วมโครงการ มีกลุ่มเป้ าหมายที่เข้ าร่วมโครงการ ดังนี้
บัณฑิตตอบแบบสอบถามจํานวน 430 คน คิดเป็ นร้ อยละ 143.3 ของกลุ่มเป้ าหมาย
นิสติ ชั้นปี สุดท้ ายจํานวน 435 คน คิดเป็ นร้ อยละ 87 ของกลุ่มเป้ าหมาย
อาจารย์จาํ นวน 154 คน คิดเป็ นร้ อยละ 77 ของกลุ่มเป้ าหมาย
จึงมีจาํ นวนผู้เข้ าร่วมโครงการบรรลุเป้ าหมาย (มากกว่าร้ อยละ 70)
โดยมีขอ้ มูลทัว่ ไป คือ
บัณฑิต เพศชาย 149 คน เพศหญิง 259 คน ไม่ระบุเพศ 22 คน
นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย เพศชาย 139 คน เพศหญิง 289 คน ไม่ระบุเพศ 7 คน
อาจารย์ เพศชาย 88 คน เพศหญิง 62 คน ไม่ระบุเพศ 4 คน
ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ
ในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยเพือ่ รองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ความคิดเห็นแบ่งเป็ นระดับ 5 ระดับคือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ จึงได้ ประมวล
ในแต่ละหัวข้ อใหญ่ และความคิดเห็นที่มากและมากที่สดุ พิจารณาว่าเห็นด้ วยอย่างมาก สําหรับความคิดเห็นที่
ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ คิดเป็ นปานกลาง จึงกําหนดเกณฑ์การแบ่งระดับของความคิดเห็น คือ เมื่อรวม
ร้ อยละของระดับความคิดเห็นระดับมากและมากที่สดุ แล้ วแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ถ้ าร้ อยละรวมของระดับมากและมากที่สดุ มีค่าน้ อยกว่าร้ อยละ 50 ให้ ถอื ว่าข้ อคิดเห็นที่แสดง
ต้ องการให้ มหาวิทยาลัยทําการปรับปรุงอย่างมาก
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2. ถ้ าร้ อยละรวมของระดับมากและมากที่สดุ มีค่าระหว่างร้ อยละ 50 - 60 ให้ ถอื ว่าข้ อคิดเห็นที่แสดง
ต้ องการให้ มหาวิทยาลัยทําการปรับปรุง
3. ถ้ าร้ อยละรวมของระดับมากและมากที่สดุ มีค่าระหว่างร้ อยละ 60 - 70 ให้ ถอื ว่าข้ อคิดเห็นที่แสดง
คิดมหาวิทยาลัยดําเนินการได้ ดีปานกลาง
4. ถ้ าร้ อยละรวมของระดับมากและมากที่สดุ มีค่ามากกว่าร้ อยละ 70 ให้ ถอื ว่าข้ อคิดเห็นที่แสดงคิด
มหาวิทยาลัยดําเนินการได้ ดี
จากแบบสอบถามได้ ผลการวิจัย ทําให้ ทราบถึง ความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคในมุมมองของบัณฑิต นิสติ
ชั้นปี สุดท้ าย และอาจารย์ ดังนี้
ความพร้อม/คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมือ่ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ความคิดเห็น
บัณฑิต

นิสิตชั้นปี สุดท้าย

อาจารย์

ทักษะทางภาษา

ควรปรับปรุงอย่างมาก

ควรปรับปรุงอย่างมาก

ควรปรับปรุงอย่างมาก

การปรับตัวก้ าวข้ ามวัฒนธรรม

ควรปรับปรุงอย่างมาก

ควรปรับปรุงอย่างมาก

ควรปรับปรุงอย่างมาก

ความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุงอย่างมาก

ควรปรับปรุง

ความพร้ อมด้ านสถานที่ อุปกรณ์
ประกอบการศึกษา

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ด้ านคุณลักษณะ/บุคลิกภาพ

ดี

ปานกลาง

ปานกลาง

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ดี

ดี

ดี

ทักษะด้ านสารสนเทศ
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ในมุมมองของบัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย และอาจารย์ต่อการที่ประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนมี
ความสําคัญด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
มุมมองของบัณฑิต นิสิตชั้น
ปี สุดท้าย อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมือ่ ประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน
ได้ รับโอกาส

ได้ รับการเพิ่มพูนความรู้ใน
มหาวิทยาลัย

ประเด็นหลัก

บัณฑิต

นิสิตชั้นปี สุดท้าย

อาจารย์

- ท่องเที่ยว

- ท่องเที่ยว

- ท่องเที่ยว

- ขยายความร่วมมือ

- ขยายความร่วมมือ

- ขยายความร่วมมือ

- ความสามารถด้ านการ
สื่อสาร

- ความสามารถด้ านภาษา

- ความสามารถด้ านการ
สื่อสาร

- ความแตกต่างด้ าน
วัฒนธรรม

- ความแตกต่างด้ าน
วัฒนธรรม

- ความสามารถด้ าน
วิชาชีพ

ความโดดเด่นของ
มหาวิทยาลัย

- เป็ นผู้นาํ ด้ านการเกษตร

- เป็ นผู้นาํ ด้ านการเกษตร

- เป็ นผู้นาํ ด้ านการเกษตร

- งานวิจยั ที่มคี ุณค่า

- งานวิจยั ที่มคี ุณค่า

- งานวิจัยที่มคี ุณค่า

สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนา

- ความเข้ มแข็งทางวิชาการ - งานวิจยั ระหว่างประเทศ

- ความเข้ มแข็งทางวิชาการ

- สนับสนุนการแลกเปลี่ยน - สนับสนุนการแลกเปลี่ยน - งานวิจัยระหว่างประเทศ
- สนับสนุนการลกเปลี่ยน
อุปสรรคที่มหาวิทยาลัยเผชิญ - ด้ านภาษา

การฝึ กอบรมที่ต้องการ
เพิ่มขึ้น

- ด้ านภาษา

- ด้ านภาษา

- ด้ านเศรษฐกิจและ
การเมือง

- ด้ านเศรษฐกิจและ
การเมือง

- ด้ านเศรษฐกิจและ
การเมือง

- ภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน

- ภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน

- ภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน

- มาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน

- มาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน

- มาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน
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ในมุมมองของบัณฑิต นิสติ ชั้นปี สุดท้ าย และอาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มคุณภาพ
การศึกษาเมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน เป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะการดําเนินการ

การเพิม่ คุณภาพการศึกษา

แนวทางการเพิม่ คุณภาพการศึกษา

ระยะเร่งด่วน

ควรปรับปรุงอย่างมาก
และโดยด่วน

ด้ านทักษะทางภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน การปรับตัวเพื่อก้ าวข้ าม
วัฒนธรรม และความรู้ความสามารถด้ านวิชาการ
และงานวิจัยที่เป็ นความร่วมมือระหว่างประเทศ
ถึงแม้ ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็ นผู้นาํ
ด้ านการเกษตร มหาวิทยาลัยควรพัฒนามากขึ้น
เพื่อนําสู่การใช้ ประโยชน์ของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น

ระยะกลาง

ควรปรับปรุง

ความพร้ อมด้ านสถานที่ อุปกรณ์ประกอบการ
ศึกษาของทุกวิทยาเขตให้ ได้ มาตรฐาน อุปกรณ์
และฝึ กทักษะด้ านสารสนเทศ รวมทั้งมาตรฐาน
ในการปฏิบัตงิ าน และสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
วิชาการ บุคลากรระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

ระยะยาว

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
คุณลักษณะและบุคลิกภาพของบัณฑิตที่ดอี ย่าง
สมํ่าเสมอต่อไป

46

โครงการวิจยั สถาบัน
เรือ่ ง “คุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต้องการ
เมือ่ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

1. ผูร้ บั ผิดชอบ
สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวิสยั ทัศน์ คือ เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็ นแกนนําในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน และให้ มีอาํ นาจต่อรองในประชาคมโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ดาํ เนินการต่างๆ ทั้งการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการต่างๆ ที่เผยแพร่ส่สู งั คมไทย ประเทศข้ างเคียง และ
สู่นานาประเทศ รวมทั้งได้ นาํ องค์ความรู้ วิชาการ วิจัย บริการวิชาการแก่เกษตรกร อุตสาหกรรม และอื่นๆ
มาอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง ประเทศไทยกําลังก้ าวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แต่ละภาคส่วนได้ มีการเตรียม
ความพร้ อมทั้งในภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ และสถาบันการศึกษา ทัศนคติท่ดี ี และมีการตื่นตัวมากขึ้นเพื่อการเข้ า
สู่ประชาคมอาเซียนนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ มกี ารเตรียมความพร้ อมเพื่อเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนมา
เป็ นระยะๆ ซึ่งในการพัฒนาการศึกษานั้นจําเป็ นต้ องคํานึงถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผ้ ูใช้ บัณฑิตหรือ
ผู้ประกอบการต้ องการเมื่อก้ าวย่างเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน คุณลักษณะ เช่น ความรู้ความเข้ าใจทางวิชาการ
ความสามารถในการทํางาน ระดับการใช้ ภาษาอังกฤษ เป็ นต้ น ทั้งนี้ผ้ ูใช้ บัณฑิตมีโอกาสในการเลือกบุคลากร
จากหลายชาติ หลายภาษา เข้ าร่วมงานได้ มากขึ้น จึงเกิดการแข่งขันในการเข้ าทํางาน คณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยจึงจําเป็ นต้ องเตรียมและพัฒนาบัณฑิตให้ ตรงกับคุณลักษณะที่ผ้ ูใช้ บัณฑิตต้ องการมากยิ่งขึ้น
สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นความสําคัญของการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะ
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ผี ้ ูใช้ บัณฑิตต้ องการเมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน”โครงการ
นี้น่าว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ เป็ นที่ต้องการของผู้ใช้ บัณฑิต และของสังคมต่อไป
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3. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ผี ้ ูใช้ บัณฑิตต้ องการเมื่อประเทศไทย
เข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
4. รูปแบบการดําเนินการ
4.1 จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ท่ผี ้ ูใช้ บัณฑิต
ต้ องการเมื่อประเทศเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็ นเครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็น
4.2 ทดสอบแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นกับผู้ใช้ บัณฑิต เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถาม
4.3 ทําการสอบถามผู้ใช้ บัณฑิต ซึ่งกระทําโดยให้ ตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผ้ ูใช้ บัณฑิต
4.4 วิเคราะห์ผลโดยใช้ สถิติเบื้องต้ น ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ และวิธวี ิเคราะห์เชิงพรรณา และสรุป
ข้ อมูล
4.5 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน

400

คน

6. ตัวชี้ วัดความสําเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้ วัด

ค่าเป้าหมาย

6.1 จํานวน/ร้ อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้ อยละ 80

6.2 รายงานการศึกษา

1 เล่ม

7. ระยะเวลาดําเนินงาน
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
8. สถานที่ดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานประกอบการของผู้ใช้ บัณฑิต
9. วิธีการประเมินผล
วิเคราะห์ผลโดยใช้ สถิติเบื้องต้ น ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ และวิธวี ิเคราะห์เชิงพรรณนา
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทราบข้ อมูลคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ผี ้ ูใช้ บัณฑิตต้ องการเมื่อประเทศเข้ า
สู่ประชาคมอาเซียน
2. สะท้ อนความคิดเห็นของผู้ใช้ บัณฑิต ให้ ผ้ ูบริหาร และคณาจารย์ ได้ ทราบแนวทางในการผลิต
บัณฑิตเพื่อให้ ตรงตามความต้ องการ
11. งบประมาณค่าใช้จ่าย
จากงบกลาง มก. งบอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
ค่าจัดทําแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุดๆ ละ 10 บาท
ค่าเดินทางไปพบผู้ใช้ บัณฑิต
ค่าวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตแิ ละสรุปผล
ค่าเข้ าปกเย็บเล่มรายงาน 60 เล่มๆ ละ 20 บาท
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจัดทํารายงาน
ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวม
(ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้ จ่ายทุกรายการ)

4,000
5,000
3,000
1,200
1,000
800
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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บทสรุปสาระสําคัญ
ประเทศไทยกําลังก้ าวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แต่ละภาคส่วนได้ มกี ารเตรียมความ
พร้ อมทั้งในภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ และสถาบันการศึกษา ทัศนคติท่ดี ี และมีการตื่นตัวมากขึ้นเพื่อการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียนนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ มีการเตรียมความพร้ อมเพื่อเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนมาเป็ น
ระยะๆ ซึ่งในการพัฒนาการศึกษานั้นจําเป็ นต้ องคํานึงถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผ้ ูใช้ บัณฑิตหรือ
ผู้ประกอบการต้ องการเมื่อก้ าวย่างเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน คุณลักษณะ เช่น ความรู้ความเข้ าใจทางวิชาการ
ความสามารถในการทํางาน ระดับการใช้ ภาษาอังกฤษ เป็ นต้ น ทั้งนี้ผ้ ูใช้ บัณฑิตมีโอกาสในการเลือกบุคลากร
จากหลายชาติ หลายภาษา เข้ าร่วมงานได้ มากขึ้น จึงเกิดการแข่งขันในการเข้ าทํางาน คณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยจึงจําเป็ นต้ องเตรียมและพัฒนาบัณฑิตให้ ตรงกับคุณลักษณะที่ผ้ ูใช้ บัณฑิตต้ องการมากยิ่งขึ้น
สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นความสําคัญของการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะ
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ผี ้ ูใช้ บัณฑิตต้ องการเมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน”
โครงการนี้น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ เป็ นที่ต้องการของผู้ใช้ บัณฑิตและของสังคม
ต่อไป
1. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต
เข้ าสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ผี ้ ใู ช้ บัณฑิตต้ องการเมื่อประเทศไทย

2. รูปแบบการดําเนินการ
1. จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ท่ผี ้ ูใช้ บัณฑิต
ต้ องการเมื่อประเทศเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็ นเครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็น แบบสอบถามที่ได้
เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อให้ ผ้ ูใช้ บัณฑิตตอบคําถามหรือให้ สมั ภาษณ์โดยอิสระ
2. ทําการส่งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ผ้ ูใช้ บัณฑิต
3. วิเคราะห์ผลโดยใช้ สถิติเบื้องต้ น ได้ แก่ ค่าความถี่ วิธวี ิเคราะห์เชิงพรรณนา และสรุปข้ อมูล
4. จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่
3. ผลการวิจยั
เนื่องจากแบบสอบถามนี้เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด จึงทําให้ เการสอบถามทําได้ ไม่ค่อยสะดวก
พบว่า ผู้ใช้ บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 51 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.75 ของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเป็ น
ผู้ชาย 38 คน ผู้หญิง 12 คน และไม่ระบุเพศ 1 คน
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ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อ “คุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผูใ้ ช้
บัณฑิตต้องการเมือ่ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
3.1 ความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ
ผู้ใช้ บัณฑิตส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า คุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้าน
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ บัณฑิตควรมีลักษณะ คือ บัณฑิตสามรถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้ บัณฑิต
ควรรู้จริง และถูกต้ อง ในสาขาที่ศึกษา บัณฑิตควรรอบรู้วิชาพื้นฐานที่สาํ คัญ บัณฑิตควรติดตามข่าวสาร และ
ทันสถานการณ์ บัณฑิตควรใฝ่ รู้ หาความรู้เพิ่มเติม บัณฑิตควรมีความรู้เหมาะสมกับหน้ าที่การงาน และบัณฑิต
ควรมีความรู้กว้ างขวาง และลึกซึ้งในสายอาชีพ เพื่อนํามาต่อยอดได้
3.2 ทักษะทางภาษา
ผู้ใช้ บัณฑิตส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า คุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทกั ษะ
ทางภาษา บัณฑิตควรมีลักษณะ คือ มีทกั ษะด้ านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษในระดับดี
บัณฑิตควรพัฒนาการใช้ ภาษาอาเซียนในการสื่อสาร เช่น ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามลายู ภาษาเวียดนาม
บัณฑิตควรมีทกั ษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการทํางานได้ จริง บัณฑิตควรปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารด้ วย
ภาษาอังกฤษมากขึ้น และบัณฑิตควรมีความสามารถที่จะฝึ กฝนด้ านภาษาอังกฤษได้
3.3 ทักษะด้านสารสนเทศ
ผู้ใช้ บัณฑิตส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า คุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทกั ษะ
ด้ านสารสนเทศ บัณฑิตควรมีลักษณะ คือ บัณฑิตควรมีความสามารถและความชํานาญในการสืบค้ นข้ อมูล
ข่าวสาร และข้ อมูลงานวิจัยได้ อย่างดี ทักษะด้ านสารสนเทศเป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นในอนาคต บัณฑิตควรมีความรู้
พื้นฐานการใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นอย่างดี เช่น โปรแกรม Microsoft office, Microsoft word,
power point excel บัณฑิตควรมีความรู้และทักษะการใช้ เครื่องมือสื่อสารที่ทนั สมัย เช่น internet, social
media บัณฑิตควรมีความสามารถในการประมวล วิเคราะห์ สรุปข้ อมูลจากการค้ นคว้ าทางสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในการบริหารงาน การตลาด และธุรกิจ บัณฑิตควรมีความสามารถด้ านสารสนเทศอย่างดี และ
บัณฑิตควรมีความสามารถนําความรู้และทักษะด้ านสารสนเทศมาใช้ งานได้ จริง
3.4 คุณลักษณะ/บุคลิกภาพ
ผู้ใช้ บัณฑิตส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า คุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้ าน
คุณลักษณะ/บุคลิกภาพ บัณฑิตควรมีลักษณะ คือ บัณฑิตควรมีความเป็ นผู้นาํ และมั่นใจในตนเอง บัณฑิต
ควรมีความอดทน ความสุภาพ เรียบร้ อย ความกล้ าในการแสดงความคิดเห็นและนําเสนอ บัณฑิตควรมีมนุษย์
สัมพันธ์ท่ดี ี มีความขยัน ซื่อสัตย์ ทํางานกับผู้อ่นื ได้ ดีและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื บัณฑิตรู้จักกาลเทศะ มี
ความอ่อนน้ อม ถ่อมตน และบัณฑิตควรแต่งกายให้ เหมาะสมกับสถานที่ โอกาส และเวลา
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3.5 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ผู้ใช้ บัณฑิตส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า คุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บัณฑิตควรมีลักษณะ คือ บัณฑิตควรมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ บัณฑิตควรมีความซื่อสัตย์ สุจริต และควรมีระเบียบวินัยและเคารพกฎ
3.6 อื่นๆ
คุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ่นื ๆ เช่น รู้จักให้ เสียสละเพื่อสังคม ทําให้ ได้ ผล
งานดีท่สี ดุ มีทศั นคติท่ดี ตี ่อวิชาชีพอื่น เข้ าใจหลักการทํางาน World of work ต้ องเลิกเป็ นเด็กต้ องปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลง กล้ าแสดงออก ทํางานหนัก ให้ เกิดความสําเร็จ และมีความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับประเทศต่างๆ
ในอาเซียน
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รายงานผลงานวิจยั สถาบัน
เรื่อง “คุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต้องการ
เมือ่ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน”
สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวิสยั ทัศน์ คือ เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็ นแกนนําในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน และให้ มีอาํ นาจต่อรองในประชาคมโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ดาํ เนินการต่างๆ ทั้งการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการต่างๆ ที่เผยแพร่ส่สู งั คมไทย ประเทศข้ างเคียง และสู่
นานาประเทศ รวมทั้งได้ นาํ องค์ความรู้ วิชาการ วิจัย บริการวิชาการแก่เกษตรกร อุตสาหกรรม และอื่นๆ
มาอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง ประเทศไทยกําลังก้ าวเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แต่ละภาคส่วนได้ มีการเตรียม
ความพร้ อมทั้งในภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ และสถาบันการศึกษา ทัศนคติท่ดี ี และมีการตื่นตัวมากขึ้นเพื่อการเข้ า
สู่ประชาคมอาเซียนนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ มกี ารเตรียมความพร้ อมเพื่อเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนมา
เป็ นระยะๆ ซึ่งในการพัฒนาการศึกษานั้นจําเป็ นต้ องคํานึงถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผ้ ูใช้ บัณฑิตหรือ
ผู้ประกอบการต้ องการเมื่อก้ าวย่างเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน คุณลักษณะ เช่น ความรู้ความเข้ าใจทางวิชาการ
ความสามารถในการทํางาน ระดับการใช้ ภาษาอังกฤษ เป็ นต้ น ทั้งนี้ผ้ ูใช้ บัณฑิตมีโอกาสในการเลือกบุคลากร
จากหลายชาติ หลายภาษา เข้ าร่วมงานได้ มากขึ้น จึงเกิดการแข่งขันในการเข้ าทํางาน คณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยจึงจําเป็ นต้ องเตรียมและพัฒนาบัณฑิตให้ ตรงกับคุณลักษณะที่ผ้ ูใช้ บัณฑิตต้ องการมากยิ่งขึ้น
สภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นความสําคัญของการศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะ
ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ผี ้ ูใช้ บัณฑิตต้ องการเมื่อประเทศไทยเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน”โครงการ
นี้น่าว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ เป็ นที่ต้องการของผู้ใช้ บัณฑิต และของสังคมต่อไป
1. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต
เข้ าสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ผี ้ ใู ช้ บัณฑิตต้ องการเมื่อประเทศไทย

2. รูปแบบการดําเนินการ
1. จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ท่ผี ้ ูใช้ บัณฑิต
ต้ องการเมื่อประเทศเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็ นเครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็น แบบสอบถามที่ได้
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เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อให้ ผ้ ูใช้ บัณฑิตตอบคําถามหรือให้ สมั ภาษณ์โดยอิสระ
2. ทําการส่งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ผ้ ูใช้ บัณฑิต
3. วิเคราะห์ผลโดยใช้ สถิติเบื้องต้ น ได้ แก่ ค่าความถี่ วิธวี ิเคราะห์เชิงพรรณนา และสรุปข้ อมูล
4. จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2558
4. ข้อมูลทัว่ ไป
1. ผู้ใช้ บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 51 คน
ผู้ชาย 38 คน
ผู้หญิง 12 คน
2. ตําแหน่งงาน
อาจารย์และรับราชการ
4
นักวิชาการ
9
ผู้บริหารงาน
7
ผู้บริหารระดับสูง
13
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ
16
ไม่ระบุ
2
3. ระยะเวลาทํางาน
ระยะเวลาทํางาน 5 เดือนถึง 10 ปี จํานวน
ระยะเวลาทํางาน 11 ปี ถึง 20 ปี จํานวน
ระยะเวลาทํางาน 21 ปี ถึง 30 ปี จํานวน
ระยะเวลาทํางานมากกว่า 31 ปี จํานวน
ไม่ระบุ

14
7
12
12
6

ไม่ระบุเพศ 1 คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน

5. ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อ “คุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทีผ่ ูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ต้องการเมือ่ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
5.1 ความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต้องการคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ
ดังนี้
5.1.1 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 19 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้
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5.1.2 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 15 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรรู้จริง และถูกต้ อง
ในสาขาที่ศึกษา
5.1.3 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 6 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรรอบรู้วิชาพื้นฐานที่สาํ คัญ
5.1.4 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 6 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรติดตามข่าวสาร และทัน
สถานการณ์
5.1.5 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 6 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรใฝ่ รู้ หาความรู้เพิ่มเติม
5.1.6 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 6 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความรู้เหมาะสมกับหน้ าที่
การงาน
5.1.7 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 5 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความรู้กว้ างขวาง และ
ลึกซึ้งในสายอาชีพ เพื่อนํามาต่อยอดได้
5.1.8 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรคิดวิเคราะห์ มีเหตุผลได้ ดี
5.1.9 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรวิเคราะห์แก้ ไขปัญหาได้ ดี
5.1.10 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตผ่านการฝึ กงานและ/หรือ
ปัญหาพิเศษ
5.1.11 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความรู้ทางการเกษตร
5.1.12 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความสามารถฝึ กอบรม
ต่อยอดระหว่างการทํางานได้
5.1.13 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความสามารถในการ
นําเสนอและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างน่าเชื่อถือ
5.1.14 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความรู้จริง อย่างชัดเจน
5.1.15 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรสื่อสารกับบุคลอื่นได้ ไม่ว่า
จะเป็ นคนไทย หรือคนต่างประเทศ
5.1.16 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความรู้เกี่ยวกับการเมือง
และการเลือกตั้งทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
5.1.17 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความรู้ท่จี ะพัฒนา
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้ หน่วยงานได้
5.1.18 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมี IQ และ EQ ที่ดี
5.1.19 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรทํางานวิจัยได้ อย่างอิสระ
5.1.20 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความรู้เหมาะสมกับหน้ าที่
การงาน
5.1.21 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรเรียนรู้แบบสหวิทยาการ
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5.1.22 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรผลิตผู้เชี่ยวชาญด้ าน
ทําการวิจัย
5.1.23 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรเรียนรู้การบริหารจัดการ
อย่างทันสมัย การจัดการข้ อมูลเชื่อมโยงกระบวนการธุรกิจได้ และเรียนรู้การตลาดในภูมภิ าค
5.1.24 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรรู้ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยด้ าน
การเรียนรู้เองมากขึ้น
5.1.25 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรค้ นคว้ าแก้ ไขสิ่งที่บริษัท
ต้ องการได้
5.1.26 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความรู้ประเพณี
วัฒนธรรม และ ภาษาอาเซียน บ้ าง
5.1.27 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรไม่ต้องมีระดับคะแนนสูง
มาก แต่ต้องปฏิบัติได้ จริง
5.1.28 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรทํางานได้ อย่างคุ้มค่ากับ
เงินเดือน
5.1.29 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า ควรผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ เพื่อเป็ น
บุคลากรในประเทศ และในอาเซียน
5.2 ทักษะทางภาษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต้องการคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทักษะทางภาษา ดังนี้
5.2.1 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 32 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีทกั ษะด้ านการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
5.2.2 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 31 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีทกั ษะด้ านการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษในระดับดี
5.2.3 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 17 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรพัฒนาการใช้ ภาษา
อาเซียนในการสื่อสาร เช่น ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามลายู ภาษาเวียดนาม
5.2.4 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 14 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีทกั ษะการใช้ ภาษา
อังกฤษในการทํางานได้ จริง
5.2.5 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 10 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรปรับปรุงและพัฒนาการ
สื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษมากขึ้น
5.2.6 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 10 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรปรับปรุงและพัฒนาการ
สื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษมากขึ้น
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5.2.7 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 4 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความสามารถที่จะฝึ กฝน
ด้ านภาษาอังกฤษได้
5.2.8 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 4 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรสื่อสาร อ่านเขียนภาษาจีน
ได้
5.2.9 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตใช้ คาํ พูดง่าย เช่น คําทักทาย
ขอบคุณ ของภาษาอาเซียนได้ บ้าง
5.3 ทักษะด้านสารสนเทศ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมือ่ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทักษะด้านสารสนเทศ ดังนี้
5.3.1 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 14 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความสามารถและความ
ชํานาญในการสืบค้ นข้ อมูล ข่าวสาร และข้ อมูลงานวิจัยได้ อย่างดี
5.3.2 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 13 คน แสดงความคิดเห็นว่า ทักษะด้ านสารสนเทศเป็ นสิ่งที่จาํ เป็ น
ในอนาคต
5.3.3 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 11 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความรู้พ้ ืนฐานการใช้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นอย่างดี เช่น โปรแกรม Microsoft office, Microsoft word, power point excel
5.3.4 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 11 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความรู้และทักษะการใช้
เครื่องมือสื่อสารที่ทนั สมัย เช่น internet, social media
5.3.5 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 11 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความสามารถในการ
ประมวล วิเคราะห์ สรุปข้ อมูลจากการค้ นคว้ าทางสารสนเทศมาใช้ ประโยชน์ในการบริหารงาน การตลาด และ
ธุรกิจ
5.3.6 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 10 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความสามารถด้ าน
สารสนเทศอย่างดี
5.3.7 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 10 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความสามารถนําความรู้
และทักษะด้ านสารสนเทศมาใช้ งานได้ จริง
5.3.8 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 4 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรติดตาม ใฝ่ รู้เพื่อให้ เท่าทัน
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.9 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความสามารถนําเสนอ
ข้ อมูลข่าวสารได้
5.3.10 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรสนใจข้ อมูลข่าวสาร
เข้ าใจวัฒนธรรมของอาเซียน รวมทั้งสามารถใช้ ส่อื สารเพื่อพัฒนาอาเซียนต่อไป
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5.3.11 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ digital economy ที่จะเกิดขึ้น
ในอาเซียน บัณฑิตควรเตรียมความพร้ อมไว้
5.4 คุณลักษณะ/บุคลิกภาพ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมือ่ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านคุณลักษณะ/บุคลิกภาพ ดังนี้
5.4.1 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 13 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความเป็ นผู้นาํ และ
มั่นใจในตนเอง
5.4.2 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 12 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความอดทน
5.4.3 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 11 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความสุภาพ เรียบร้ อย
5.4.4 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 11 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความกล้ าในการแสดง
ความคิดเห็น การนําเสนอ
5.4.5 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 10 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีมนุษย์สมั พันธ์ท่ดี ี
5.4.6 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 7 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความขยัน
5.4.7 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 7 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีซ่ือสัตย์
5.4.8 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 7 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรทํางานกับผู้อ่นื ได้ ดี
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
5.4.9 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 7 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตรู้จักกาลเทศะ
5.4.10 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 6 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความอ่อนน้ อม ถ่อมตน
5.4.11 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 6 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรแต่งกายให้ เหมาะสมกับ
สถานที่ โอกาส และเวลา
5.4.12 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 5 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความรับผิดชอบสูง
5.4.13 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 5 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับ
ตําแหน่งการงานที่ดี
5.4.14 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 5 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความมุ่งมั่นในการ
ทํางาน
5.4.15 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 4 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความกระตือรือร้ น
5.4.16 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 4 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความใฝ่ รู้ และรัก
ความก้ าวหน้ า
5.4.17 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 4 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีระเบียบวินัย
5.4.18 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 4 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรวางตัวเหมาะสม
5.4.19 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 4 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรรู้จักมารยามสังคม
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5.4.20 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 4 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรทํางานเป็ นทีมได้ ดี
5.4.21 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 4 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรถ่ายทอดสื่อสารความได้
อย่างดี
5.4.22 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรตั้งใจทํางาน
5.4.23 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรตรงต่อเวลา
5.4.24 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรสู้งานหนักเอาเบาสู้
5.4.25 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความมั่งคง
5.4.26 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรยิ้มแย้ ม แจ่มใส ร่าเริง
5.4.27 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรเข้ าใจ ปรับตัว และ
เคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง
5.4.28 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีจิตสาธารณะ
5.4.29 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีใจคิดถึงคนอื่นก่อน
เสมอ ไม่เห็นแก่ตัว
5.4.30 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความคิดสร้ างสรรค์
5.4.31 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีทศั นคติท่ดี ใี นการ
ทํางาน
5.4.32 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีจิตใจงดงาม
5.4.33 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีลักษณะให้ พ่ึงได้ ไว้ ใจ
ได้
5.4.34 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความเสียสละ
5.4.35 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความฉลาดคิด
5.4.36 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรทํางานร่วมกับชาว
ต่างประเทศได้
5.4.37 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความสามารถแก้ ไข
ปัญหาได้
5.4.38 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 10 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีจิตบริการ (service
mind)
5.4.39 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความภูมใิ จในความเป็ น
ไทย
5.4.40 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความเป็ นสากล
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5.4.41 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรสามารถเข้ าร่วมเครือข่าย
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถได้
5.5 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต้องการคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ดังนี้
5.5.1 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 27 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีคุณธรรม
5.5.2 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 24 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีจริยธรรม
5.5.3 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 19 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีจรรยาบรรณ
5.5.4 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 16 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความซื่อสัตย์ สุจริต
5.5.5 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 6 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีระเบียบวินัย และเคารพ
กฎ
5.5.6 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 4 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความรับผิดชอบในหน้ าที่
5.5.7 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 4 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความช่วยเหลือผู้อ่นื
5.5.8 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 4 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีสมั มาคารวะ
5.5.9 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 4 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความอ่อนน้ อมถ่อมตน
5.5.10 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม
5.5.11 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย
5.5.12 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 3 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีศีลธรรม เช่นรักษาศีล
5 ข้ อ
5.5.13 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความสามัคคี
5.5.14 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความสํานึกดี
5.5.15 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความกตัญญูกตเวทิตา
5.5.16 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรร่วมมือร่วมใจในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
5.5.17 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีหิริโอตตัปปะ
5.5.18 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรปฏิบัตติ นอยู่ในกรอบ
ของศาสนา
5.5.19 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรเป็ นคนดีของครอบครัว
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สังคม และประเทศชาติ
5.5.20 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
5.5.21 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรให้ เกียรติตนเองและผู้อ่นื
5.5.22 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตไม่ควรมัวเมาในอบายมุข
5.5.23 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตไม่โกงตนเองและผู้อ่นื
5.5.24 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรใฝ่ รู้ เข้ าถึงแก่นแท้ ของ
ศาสนา
5.5.25 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรมีความศรัทธาต่อมนุษย์
5.5.26 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตมีธรรมาภิบาล
5.5.27 ผู้ใช้ บัณฑิตจํานวน 1 คน แสดงความคิดเห็นว่า บัณฑิตควรรักครอบครัว เพื่อนบ้ าน
และที่ทาํ งาน
5.6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
5.6.1 จัดการศึกษาให้ นิสติ มีจิตสาธารณะ
5.6.2 รู้จักให้
5.6.3 เสียสละเพื่อสังคม
5.6.4 แลกเปลี่ยนนิสติ และอาจารย์กบั มหาวิทยาลัยต่างประเทศและอาเซียน
5.6.5 ทําให้ ได้ ผลงานดีท่สี ดุ ไม่ใช่แค่เสร็จ
5.6.6 มีทศั นคติท่ดี ตี ่อวิชาชีพอื่น
5.6.7 มีการฝึ กภาษาจีนเพิ่ม
5.6.8 ให้ มีการอบรมศาสนา
5.6.9 เปิ ดรับสิ่งใหม่พัฒนาตนเอง
5.6.10 ทันเหตุการณ์
5.6.11 มีความรู้พร้ อมปฏิบัติงานได้ ทนั ที
5.6.12 การเรียนการสอนควรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
สร้ างจิตสํานึก
5.6.13 ให้ มีการเข้ าใจหลักการทํางาน World of work
5.6.14 มีการเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ตลาดงาน
5.6.15 ต้ องเลิกเป็ นเด็กต้ องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
5.6.16 กล้ าแสดงออก ทํางานหนัก ให้ เกิดความสําเร็จ
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5.6.17 ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียน
5.6.18 ระบบ Sotus ของเกษตรดีอยู่แล้ วทําให้ ผลิตเกษตรที่มีความสามัคคีรักพวก
พ้ องรักสถาบัน
5.6.19 อาจารย์ควรมีความมุ่งมั่นละใส่ใจในตัวนิสติ มากขึ้น
5.6.20 จบการศึกษาแล้ วบัณฑิตควรภูมิใจใน 1. สถาบัน 2. ความรู้ 3. ครูอาจารย์
4. การปฏิบัติงานในหน้ าที่
5.6.21 มีวินัย รับผิดชอบ มานะ อดทน
5.6.22 ทําให้ นักศึกษามีความภูมิใจ ในความรู้ ความสามารถที่ตนมีประโยชน์ต่อ
ประเทศ
5.6.23 รู้จริง ทําได้ จริง
5.6.24 เป็ นผู้ให้ มากกว่ารับ
5.6.25 รู้จักหน้ าที่ของตนเองและผู้อ่นื
5.6.26 สอนให้ เก่งภาษาและวิธกี ารหาความรู้
5.6.27 ปลูกฝังให้ บัณฑิตใฝ่ รู้ รักการอ่าน รักการศึกษาค้ นคว้ า มีความคิดเป็ น
วิทยาศาสตร์
5.6.28 เป็ นบัณฑิตที่มีคุณธรรมมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน
5.6.29 รักความเป็ นไทย
5.6.30 เป็ นผู้มีความนอบน้ อมถ่อมตน
5.6.31 มนุษย์สมั พันธ์ดี
5.6.32 ต้ องคัดคนเข้ าทํางานให้ ปฏิบัติงานได้ แท้ จริง ไม่ใช่อยู่ท่ปี ริญญาบัตร จบ
ดอกเตอร์แต่ทาํ งานได้ ไม่เต็มความสามารถ
5.6.33 มีความรู้ทางปฏิบัติทางวิชาการจริงทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.6.34 เทคโนโลยีด้านเกษตรเป็ นสิ่งสําคัญในอนาคตต้ องผลิตเก่ง ขายเก่ง และ
กระจายเก่ง
5.6.35 มองโลกแง่บวก มองข้ ามเรื่องเล็กน้ อย
5.6.36 หลักสูตรต้ องมีการรวมเรื่องภาคปฏิบัติจริงอยู่ด้วยโดยเฉพาะด้ านวิชาชีพ
5.6.37 อย่างน้ อยเดือนละครั้งให้ นักศึกษานําหัวข้ อต่างๆ มาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน
5.6.38 มหาวิทยาลัยต้ องมุ่งผลิตเพื่อนําความรู้ไปใช้ ทาํ งานได้
5.6.39 หลักสูตรต้ องตอบสนองความต้ องการของสังคม
5.6.40 ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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5.6.41 การวัดประเมินคุณภาพที่ชัดเจน และต่อเนื่อง
5.6.42 อบรมด้ านความเป็ นผู้นาํ การสื่อสาร
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รายนามคณะผูจ้ ดั ทํารายงานประจํ าปี สภาข้าราชการ
กรรมการสภาข้าราชการ ผูแ้ ทนพนักงาน และเจ้าหน้าที่สภาข้าราชการ
วาระตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
1. น.ส.อัจฉรีย์
2. นางสุวาพร
3. รศ.สุรวิช
4. นายฐากร
5. น.ส.พรรทิมา
6. นายกําจัด
7. ผศ.วิโรจน์
8. นายมนต์ศักดิ์
9. นางสาวสุมาลี
10. นางมานะ
11. รศ.ชัชพล
12. นายปริญญา
13. ผศ.อนุวัฒน์
14. ผศ.ชัชวาลย์
15. น.ส.กันทิมา
16. นางมาริสา
17. รศ.องอาจ
18. รศ.น.สพ.เจริญศักดิ์
19. ผศ.ประวุฒิ
20. นายชวลิต
21. นางประภาพรรณ
22. นายชัยพร

ยุวพันธ์
ชื่นอารมณ์
วรรณไกรโรจน์
สายขุนทด
ติยะบุตร
รื่นเริงดี
เวชชะ
น้ อยฤทธิ์
เชาวลิต
จันทรท่าจีน
ชังชู
บุญทัน
โพธิ์คง
กุลโกวิท
จันทร์อาํ ไพ
เอี่ยมเหล็ก
เลาหวินิจ
ศาลากิจ
แย้ มยลงาม
วิทยานารถไพศาล
ประยูรหงษ์
สามพุ่มพวง

23. นายสมโภชน์
24. นางนวรัตน์
25. นายสืบ
26. น.ส.เบ็ญจวรรณ
27. นายเกษม
28. นางวนิดา
29. รศ.คณิตา
30. นางสุขวิมล

ใหญ่เอี่ยม
สุวรรณเลิศ
ชัยยะ
แสนทวีสขุ
กาหลง
ศรีทองคํา
ตังคณานุรักษ์
ช่างชํานิ

กองกลาง
กองคลัง
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ร.ร.สาธิตฯ คณะศึกษาศาสตร์
ร.ร.สาธิตฯ คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
สํานักทะเบียนและประมวลผล
สํานักบริการคอมพิวเตอร์
สํานักส่งเสริมและฝึ กอบรม
สํานักหอสมุด
คณะสิ่งแวดล้ อม
ศูนย์นานาชาติสริ ินธรเพื่อการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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31. น.ส.วรรณีย์
32. นายนารถพล
33. ผศ.ฐิติยา
34. อ.นิพาภรณ์
35. นางพาณี
36. น.ส.สุมลฑา
37. นางมณฑนี
38. นายจีรวัฒน์
39. อ.ชัชวาล
40. น.ส.ชัชณี
41. ผศ.สุนทรี
42. อ.เกรียงไกร
43. นายสมชาย
44. นายวิเชียร

เล็กมณี
สงสุรพันธ์
แซ่ปัง
คงบางพระ
สวาสดิ์
สังใจสม
อุบลสิงห์
ประยูรเจริญ
เมธาพิสทิ ธิกุล
กลั่นสอน
ขุนทอง
วิฑรู ย์เสถียร
บุญมี
มุสกิ า

45. ผศ.สถาพร
46. น.ส.กัญญาฏา
47. น.ส.สุธริ า
48. นางพรพิมล

เชื้อเพ็ง
พวงมะลิ
เกลี้ยงประดิษฐ์
เขียวขํา

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สํานักส่งเสริมและฝึ กอบรม กําแพงแสน
สํานักหอสมุด กําแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สํานักงานวิทยาเขตฯ จังหวัดสกลนคร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยวิทยาเขตกําแพงแสน
ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยวิทยาเขตกําแพงแสน
ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตศรีราชา
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
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ภาพกิจกรรมสภาข้ าราชการ ประจําปี 2557 - 2559

เลือกตั้งประธานสภาข้ าราชการ
ณ ห้ องประชุมกําพล อดุลวิทย์
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชุมสภาข้ าราชการสมัยสามัญ ครั้งแรก
ณ ห้ องประชุมกําพล อดุลวิทย์
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

เข้ าพบอธิการบดีเนื่องในโอกาสเข้ ารับตําแหน่ง
คณะกรรมการบริหารสภาข้ าราชการ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชุมสภาข้ าราชการสมัยสามัญ (สัญจร)
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประธานสภาข้ าราชการ รองประธานสภาข้ าราชการ กรรมการสภาข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่สภาข้ าราชการ
ร่วมแสดงมุฑติ าจิตและมอบของที่ระลึกแด่นายพิเศษ ปั้นรัตน์ กรรมการสภาข้ าราชการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
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ประธานสภาข้ าราชการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกบั
อาจารย์เดชรัต สุขกําเนิด อาจารย์สงั กัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เนื่องในโอกาสได้ รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี 2557 สาขารับใช้ สงั คม
จากที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประชุมสภาข้ าราชการสมัยสามัญ (สัญจร)
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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ประธานสภาข้ าราชการ กรรมการสภาข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ ร่วมพิธที าํ บุญตักบาตร
เนื่องในวาระดิถขี ้ นึ ปี ใหม่ 2558 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประธานสภาข้ าราชการ กรรมการสภาข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่สภาข้ าราชการ
ร่วมพิธถี วายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ ายวันประสูติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
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ประธานสภาข้ าราชการ รองประธานสภาข้ าราชการ คนที่ 1 กรรมการสภาข้ าราชการ
และเจ้ าหน้ าที่สภาข้ าราชการ เข้ าพบนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ ารับตําแหน่ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประธานสภาข้ าราชการ กรรมการสภาข้ าราชการ
และเจ้ าหน้ าที่สภาข้ าราชการร่วมพิธถี วายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันคล้ ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ
เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อคั รราชกุมารี
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประธานสภาข้ าราชการ กรรมการสภาข้ าราชการ
และเจ้ าหน้ าที่สภาข้ าราชการ ร่วมพิธถี วายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในวันคล้ ายวันประสูติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประธานสภาข้ าราชการ กรรมการสภาข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่สภาข้ าราชการ
ร่วมพิธถี วายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ ายวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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ประธานสภาข้ าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเสวนากับมหาวิทยาลัยมหาสารคามในโครงการจัดการ
เสวนา เรื่อง “วิกฤต หรือ โอกาส ร่วมด้ วย ช่วยกันคิด เพื่อ มมส. โดยการเปิ ดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ธรรมาภิบาล และ จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ในมหาวิทยาลัย”
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ อาจารย์จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้ ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็ นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี 2558
จากคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี 2558
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
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ประธานสภาข้ าราชการ และกรรมการสภาข้ าราชการ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
และประเภทคณาจารย์ประจํา ตามลําดับ เข้ าร่วมพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2557
เมื่อวันที่ 26-30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ อาจารย์จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้ ารับโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจําปี 2558 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจําปี 2558
ในการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําปี 2558
ณ โรงแรมแมนดาริน แมเนจ บาย เซ็นเตอร์พอยท์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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ประธานสภาข้ าราชการ กรรมการสภาข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่สภาข้ าราชการ
ร่วมพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็ นข้ าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประธานสภาข้ าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมงานขอบคุณบุคลากร มก. ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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เจ้ าหน้ าที่สภาข้ าราชการ เข้ าประชุมเครือข่ายบุคลากรสํานักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม พ.ศ. 2559

ประธานสภาข้ าราชการ กรรมการสภาข้ าราชการ
และเจ้ าหน้ าที่ ร่วมพิธวี างพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ ายวันสถาปนา มก.
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การประชุมวิชาการที่ประชุมสภาข้ าราชการ พนักงาน
และลูกจ้ าง (ปขมท.) ประจําปี 2559
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ดร.รังสิมา ชลคุป และ ดร.สุธรี า วิทยากาญจน์ นักวิจัยจากสถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ ารับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ประจําปี 2558
ด้ านวิชาชีพดีเด่น และด้ านสร้ างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น รางวัลเกียรติยศ ตามลําดับ
จากที่ประชุมสภาข้ าราชการ พนักงาน และลูกจ้ างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
ในการจัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําปี 2559
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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ผู้ช่วยเลขาธิการสภาข้ าราชการ เป็ นตัวแทนมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกบั
ดร.รังสิมา ชลคุป และ ดร.สุธรี า วิทยากาญจน์
นักวิจัยจากสถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานสภาข้ าราชการ กรรมการสภาข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ เข้ าร่วมพิธถี วายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันคล้ ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559
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การประชุมสภาข้ าราชการ (สัญจร)
เรื่อง “การร่างระเบียบ ว่าด้ วย วิธกี ารดําเนินงานของสภาพนักงาน พ.ศ. ...”
ระหว่างวันอังคารที่ 7 – วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ บัญดารา ออน ซี ระยอง จ.ระยอง

