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วันจันทร์ท่ี ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมก ำพล  อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อำคำรสำรนิเทศ ๕๐ ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

............................................ 
 
ค ำถำมท่ี ๑ :   ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นชอบในการจัดต้ังศูนย์เกษตรศาสตร์ ๒๕๕๘ อยากทราบว่า 
ศูนย์นี้จะเป็นหน่วยงานทีม่ีสถานภาพเทียบเท่าหน่วยงานระดับใด  
ค ำตอบ : ศูนย์เกษตรศาสตร์ ๒๕๕๘ เป็นศูนย์เฉพาะกิจภายใตค้ณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหีน้าที่ในการด าเนินการและประสานการด าเนินงานกับมหาวิทยาลัย 
และส่วนงาน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย โดยมีคณะ
กรรมการบรหิารศูนย์ ประกอบด้วย 
   - รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าทีเ่ลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน 
   - คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงาน
มหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงานกฎหมาย ผู้อื่นที่สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
   - เจ้าหน้าทีส่ านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ 
 
ค ำถำมท่ี ๒ :   กรณีการจัดท าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ จะตอ้งเปลี่ยนแปลงต าแหนง่ของผู้มีอ านาจลงนามหรอืไม่ 
ค ำตอบ : กรณีที่ยังไม่ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือขอให้ด าเนินการแก้ไขต าแหน่งของผูม้ีอ านาจลงนาม  
ส่วนกรณีที่ได้มกีารลงนามไปแล้วนั้น ก็มีผลบังคับใช้ต่อไป เพราะเป็นการลงนามตามพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑  
 
ค ำถำมท่ี ๓ :   เสนอให้มหาวิทยาลัยพจิารณาก าหนดรปูแบบหนังสือสารบรรณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้
เป็นรปูแบบเดียวกัน และควรจะระงบัหนงัสอืภายในและภายนอกอย่างไร เพราะว่าต้องเปลี่ยนหัวกระดาษ และยงัคงใช้ 
เลขที่ ศธ เดิมหรือไม่  
ค ำตอบ : หากเป็นหนงัสือที่จะต้องส่งออกเป็นการเรง่ด่วนสามารถใช้รปูแบบหนังสือราชการตามระเบียบ 
งานสารบรรณของส่วนราชการไปก่อนได้ โดยมหาวิทยาลัยได้มอบกองกลางเร่งด าเนินจัดท ารปูแบบหนังสือสารบรรณ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั ได้แก่ หนังสือภายใน หนังสือภายนอก ค าสั่ง และประกาศ 
ให้แล้วเสรจ็ภายในช่วงบ่ายของวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ทกุหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปใช้
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ส าหรับกรณีผูบ้รหิารไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ ให้ใช้ค าต่อไปนี้แทน คือ เดิม ค าว่า “ปฏิบัติ
ราชการแทน” เปลี่ยนเป็น “ปฏิบัติงานแทน” และ เดมิ “รกัษาราชการแทน” เปลี่ยนเป็น “รักษาการแทน” และยังคงใช้
เลขที่ ศธ เดิม 



 
ค ำถำมท่ี ๔ :   การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตยังสามารถด าเนนิการจัดประชุมได้ตามปกตหิรือไม่ 
ค ำตอบ : วิทยาเขตยังสามารถด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตได้ตามปกติ เนื่องจากข้อบังคับ
ฉบับเดมิ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้ยัง
สามารถบังคับใช้ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ฉบับเดมิต่อไปได้อีก ๒ ปี  
 
ค ำถำมท่ี ๕ :   ส านักทะเบียนและประมวลผลได้ออกหนังสือรับรองคุณวุฒิโดยใช้ตราตราครุฑไปแล้ว กรณีนี้วันที ่
ที่จะลงนามในหนังสือจะต้องย้อนหลังหรือไม่ หรือลงนามวันที่ปัจจุบัน   
ค ำตอบ : ส าหรับหนังสือที่ได้ลงนามไปแล้วก็ให้แล้วไป ส าหรับหนังสือที่จะลงนามตอ่ไปให้ใช้รปูแบบหนังสือ 
สารบรรณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์ูปแบบใหม่ตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด และลงนามวันที่ปจัจบุัน  
 
ค ำถำมท่ี ๖ :   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจอาหารวิเคราะห์ให้กับ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งสถาบันฯ ได้ข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยงานส่วนราชการ กรณีนีห้ากต้องเชิญ
ครุฑลง สถาบันฯ ก็จะเป็นหน่วยงานเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนใช่หรือไม่    
ค ำตอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเ์ป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการแต่ไม่ใช่เอกชน  

กรณีนี้ขอใหส้ถาบันฯ กลบัไปตรวจสอบว่าตอนทีส่ถาบันฯ จดทะเบียนไว้ ได้มีการระบสุถานภาพของหน่วยงานไว้กี่ลักษณะ 
เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ เอกชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งสถาบันฯ จะต้องกลับไปจดทะเบียนใหม่เพื่อเปลี่ยน
สถานภาพของหน่วยงานให้ถูกต้อง   

 
ค ำถำมท่ี ๗ :   มหาวิทยาลัยได้วางแนวทางการปรบัเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไว้อย่างไร 
และมหาวิทยาลัยมีข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการตัดสินใจของบคุลากรหรือไม่ และสามารถด าเนินการได้เมื่อไร  
ค ำตอบ : มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยไว้บนเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่แล้ว และกองการเจ้าหน้าทีจ่ะมหีนังสือถึงข้าราชการทุกคนเพื่อแจ้ง 
ข้อมูลเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลของพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกี่ยวกบัการเปลี่ยนสถานภาพ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดระยะเวลาไว้ว่าจะด าเนินการเปลีย่นสถานภาพรอบแรกประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เพื่อรองรับผู้เกษียณอายุราชการในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ การด าเนินการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการ 
จะต้องเป็นไปตามทีส่ภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ   
 

ค ำถำมท่ี ๘ :   กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยงัเป็นแบบเดิมอยูจ่ะด าเนินการอย่างไร  
ค ำตอบ : ในระยะเบื้องต้นวันน้ีอาจยังไมส่ามารถด าเนินการได้ทัน แตว่่าตั้งแต่พรุ่งนีเ้ป็นต้นไปจะต้องปรบัรปูแบบ 
หัวใบเสรจ็รบัเงินใหม่ โดยพจิารณาว่าจะสามารถด าเนินการปรับไดเ้ร็วทีสุ่ดเมื่อไร เพราะรปูแบบของใบเสรจ็รบัเงินจะ

สอดคล้องกบัระเบียบเงินรายได้ ซึ่งระเบียบเดิมยังสามารถบงัคับใช้ได้อีก ๒ ปี แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะตอ้งรีบปรับให้
สอดคล้องและเป็นปัจจุบันโดยเร็ว การปรับอาจจะตอ้งปรบัรูปแบบเพือ่ใช้ต่อไปข้างหน้า ส าหรบัระเบียบเงินรายได้  



คงต้องเร่งด าเนินการจัดท าระเบียบเงินรายได้ใหม่ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓ เดือน  
   ทั้งนี้ หากคณะ สถาบัน ส านัก มีปญัหาเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากร การเงินและทรัพยส์ิน ให้ประสานงาน

มาที่ส านักงานกฎหมายหรือส านักงานสภามหาวิทยาลัย เพือ่จะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป   
 
 
  

 


