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โปรดอ่านหน้า ๒

        
มีผู้สนใจหลายท่านประสงค์จะทราบรายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งแต่ท่านแรก พร้อมกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง จึงได้นำเสนอเริ่มตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป หวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าต่อไป หากท่านใดมีความประสงค์จะทราบข้อมูลทัง้ หมดโดยไม่รอจากข่าวสารหอประวัติ มก.
โปรดติดต่อได้ทห่ี อประวัตฯิ ยินดีตอ้ นรับค่ะ
โปรดติดตามข่าวสารหอประวัติ มก. ฉบับต่อไป เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๙ และหากท่านมีขอ้ เสนอแนะ กรุณาติดต่อ
ได้ท่ี โทร. ๐-๒๙๔๒-๗๒๗๒ ภายใน ๑๕๖๐ E-mail : OTRO@ku.ac.th ...ขอบคุณค่ะ....
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๑.
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๗.

พันตรี ควง อภัยวงศ์

๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

๘.

หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร

๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ - ๖
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ – ๗

๙.

พระยาพนานุจร

๑๕ เมษายน

๑๐.

พระช่วงเกษตรศิลปการ

๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๑ – ๒๔ มิถนุ ายน ๒๔๙๒ (ครัง้ ที่ ๑)
๒๘ มิถนุ ายน ๒๔๙๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ (ครัง้ ที่ ๒)

๑๑.
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ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๘๖
ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ (๖๐ ร.จ. ๒๒๘ ตอนที่ ๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๔๘๖)
ในการบริหารมหาวิทยาลัยนัน้ ให้อยูใ่ นความควบคุมดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยมีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
เกษตราธิการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง (มาตรา ๗) และในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พุทธศักราช ๒๔๘๖ กำหนดว่า ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงเกษตราธิการ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ด้วยเหตุนผ้ี ทู้ ด่ี ำรงตำแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตราธิการ จึงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย
ตำแหน่ง ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๘๖ จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๒
เมือ่ จัดตัง้ สภาการศึกษาแห่งชาติขน้ึ แล้ว ได้โอนมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงต่างๆ มาไว้สำนักนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงึ ย้ายสังกัดจากกระทรวงเกษตราธิการมาสังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าสังกัดจึงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๒ เป็นต้นมา
ต่อมาได้มกี ารยกเลิกพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๘๖ และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
ให้ใช้พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ เมือ่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑ แทน ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นน้ั มีบญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๓ ว่า
“ให้นายกรัฐมนตรีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย” ด้วยเหตุนต้ี ง้ั แต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นต้นมา นายกรัฐมนตรี จึง
เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มปี ระกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๘๐ พ.ศ. ๒๕๑๕ ประกาศเมือ่ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๑๕ ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ในมาตรา ๑๓ โดยบัญญัติว่า
“นายกสภามหาวิทยาลัยจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ””ด้วยเหตุนน้ี บั ตัง้ แต่วนั ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๕
เป็นต้นมา นายกสภามหาวิทยาลัยจึงมิใช่เป็นโดยตำแหน่ง แต่จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ โดยมีวาระ ๒ ปี
เช่นเดียวกับทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑
(จากหนังสือเกษตรปูชนีย์ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ หน้า ๓๖-๓๗)
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เป็นอาคารอนุรักษ์สำหรับให้เป็นสถานที่แสดงประวัติและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันภายในหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอดีต เพือ่ ให้นสิ ติ เก่ารำลึกถึงด้วยความภูมใิ จ และให้อนุชนรุน่ หลังได้ศกึ ษาข้อมูลไว้ใช้
ประโยชน์

รายงานและกล่าวเปิด

ผูใ้ ห้เกียรติมาร่วมงาน

นิทรรศการภายใน

เชิญชมนิทรรศการ

หอประวัติ มก. และหอพักนิสติ (หอ ๒)

จัดทำโดย
ทีป่ รึกษา
กองบรรณาธิการ

หอประวัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์
นางสุนันทา คัมภีร์
นางนัยนา ตรีเนตรสัมพันธ์ นายวิวัฒน์ ชูชม
นางสุนิสา อัครบดี นางรุ่งรัชณี อวยโชคชัย

ทุกวันราชการ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ถ้าเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดแจ้งล่วงหน้า
โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๒-๗๒๗๒
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กด ๐,
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๔
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เพือ่ โปรดประชาสัมพันธ์
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