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โปรดตดิตามขา่วสารหอประวติั มก. ฉบบัตอ่ไป เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๙ และหากทา่นมข้ีอเสนอแนะ กรุณาตดิตอ่

ไดท่ี้  โทร. ๐-๒๙๔๒-๗๒๗๒ ภายใน ๑๕๖๐  E-mail : OTRO@ku.ac.th ...ขอบคณุคะ่....


                    

มีผู้สนใจหลายท่านประสงค์จะทราบรายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่ท่านแรก พร้อมกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง จึงได้นำเสนอเริ่มตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป หวังว่าจะเป็น

ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าต่อไป หากท่านใดมีความประสงค์จะทราบข้อมูลท้ังหมดโดยไม่รอจากข่าวสารหอประวติั มก.

โปรดติดต่อได้ท่ีหอประวัติฯ ยินดีต้อนรับค่ะ

รายพระนามและรายนามนายกสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

โปรดอ่านหน้า ๒

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒
ลำดับที่
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ลำดับท่ี รายพระนามและรายนาม ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง

๑. พลเรือเอก สินธ์ุ  กมลนาวิน ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๘๗ (คร้ังท่ี ๑)

๒ สิงหาคม ๒๔๘๗ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๘๘ (คร้ังท่ี ๒)

๒. นายทวี  บุณยเกตุ ๑ กันยายน ๒๔๘๘ - ๑๗ กันยายน ๒๔๘๘ (คร้ังท่ี ๑)

๒๔ มีนาคม ๒๔๘๙ - ๘ มิถุนายน ๒๔๘๙ (คร้ังท่ี ๒)

๑๑ มิถุนายน ๒๔๘๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๔๘๙ (คร้ังท่ี ๓)

๓. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ๑๗ กันยายน ๒๔๘๘ - ๒๔ มกราคม ๒๔๘๙

๔. พระยาอัชราชทรงสิริ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙ - ๑๘ มีนาคม ๒๔๘๙

๕. นายจรูญ  สืบแสง ๒๔ สิงหาคม ๒๔๘๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๐

๖. พันเอก ช่วง  เชวงศักด์ิสงคราม ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๐ - ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

๗. พันตรี ควง  อภัยวงศ์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

๘. หม่อมเจ้าสิทธิพร  กฤดากร ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ (คร้ังท่ี ๑)

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ – ๗ เมษายน ๒๔๙๑ (คร้ังท่ี ๒)

๙. พระยาพนานุจร ๑๕ เมษายน ๒๔๙๑ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๑

๑๐. พระช่วงเกษตรศิลปการ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๔๙๑ – ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๒ (คร้ังท่ี ๑)

๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ (คร้ังท่ี ๒)

๑๑. พลเอก เภาเพียรเลิศ  บริภัณฑ์ยุทธกิจ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ - ๕ ธันวาคม ๒๔๙๔

๑๒. จอมพลเรือตรี หลวงยุทธศาสตร์โกศล ๘ ธันวาคม ๒๔๙๔ - ๒๔ มีนาคม ๒๔๙๕

(ตอ่จากหนา้ ๑)
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ตำแหน่งนายกสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๘๖

ซ่ึงประกาศในราชกจิจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ (๖๐ ร.จ. ๒๒๘ ตอนท่ี ๗ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์

๒๔๘๖)

ในการบริหารมหาวิทยาลัยน้ัน ให้อยู่ในความควบคุมดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตราธิการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง (มาตรา ๗)  และในมาตรา ๘  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พุทธศักราช ๒๔๘๖ กำหนดว่า ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ด้วยเหตุน้ีผู้ท่ีดำรงตำแหนง่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธกิาร จึงเป็นนายกสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรโ์ดย

ตำแหน่ง ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๘๖ จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๒

เม่ือจัดต้ังสภาการศึกษาแห่งชาติข้ึนแล้ว ได้โอนมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงต่างๆ มาไว้สำนักนายกรัฐมนตรี

ตัง้แตว่นัที ่๒ กันยายน ๒๕๐๒ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์งึยา้ยสงักัดจากกระทรวงเกษตราธกิารมาสงักดัสำนกั

นายกรฐัมนตร ีนายกรฐัมนตรใีนฐานะเจา้สังกัดจึงดำรงตำแหนง่นายกสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรโ์ดยตำแหนง่

ต้ังแต่วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๐๒  เป็นต้นมา

ต่อมาได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๘๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

ให้ใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ เม่ือวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑  แทน ในส่วนท่ีเก่ียวกับ

ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้ัน มีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ ว่า

“ให้นายกรัฐมนตรีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย” ด้วยเหตุน้ีต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นต้นมา นายกรัฐมนตรี จึง

เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีประกาศของคณะปฏวัิติ ฉบับท่ี ๑๘๐ พ.ศ. ๒๕๑๕ ประกาศเม่ือวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม

๒๕๑๕ ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ในมาตรา ๑๓ โดยบัญญัติว่า

“นายกสภามหาวิทยาลัยจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง””ด้วยเหตุน้ีนับต้ังแต่วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๕

เป็นต้นมา  นายกสภามหาวิทยาลัยจึงมิใช่เป็นโดยตำแหน่ง  แต่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังโดยมีวาระ ๒ ปี

เช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  วันท่ี

๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑

(จากหนังสือเกษตรปูชนีย์ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๔๖  หน้า ๓๖-๓๗)
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เรียน....................................................................

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

เพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์

จัดทำโดย หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ท่ีปรึกษา รศ.ดร.วโิรจ  อ่ิมพทิกัษ์

กองบรรณาธกิาร นางสุนันทา  คัมภีร์

นางนัยนา ตรีเนตรสัมพันธ์  นายวิวัฒน์  ชูชม

นางสุนิสา อัครบดี  นางรุ่งรัชณี  อวยโชคชัย

พิมพ์ที่ พีเอส.พริ้นท์ ๒๗๑/๑๖ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร. ๐-๒๙๒๓-๐๔๖๙

หน้า ๔

ทกุวนัราชการ เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐  น.

ถ้าเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดแจ้งล่วงหน้า

โทรศพัท ์ ๐-๒๙๔๒-๗๒๗๒ กด ๐,

๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐-๔๙ ภายใน ๑๕๖๐

เชิญชมนิทรรศการ
หอประวติั มก. และหอพกันิสติ (หอ ๒) ๔

๔
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เป็นอาคารอนุรักษ์สำหรับให้เป็นสถานที่แสดงประวัติและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันภายในหอพักนิสิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใ์นอดตี เพ่ือให้นิสิตเก่ารำลกึถึงด้วยความภมิูใจ และใหอ้นุชนรุ่นหลังได้ศึกษาข้อมูลไว้ใช้

ประโยชน์

รายงานและกล่าวเปิด

ผู้ให้เกียรติมาร่วมงาน

นิทรรศการภายใน


