
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๙



	 ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินเยือน
ราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ	 เพื่อทรงตรวจเยี่ยมและทอดพระเนตรความคืบหน้า
การด�าเนนิโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกมัพชูา	 และทรงวางศิลาฤกษ์ 
สถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ	 ซึ่งเป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชาด้านการศึกษา	 โดยความร่วมมือระหว่าง	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 และกระทรวงศึกษาธิการ	 เยาวชน	 และการกีฬา	 แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา	
ในวันที่	 ๒๓	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙	 ในการนี้	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	 นายก
สภามหาวิทยาลัย	 พร้อมด้วย	 ดร.จงรัก	 วัชรินทร์รัตน์	 รักษาการแทนอธิการบดี	 และผู้บริหาร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	 ซ่ึงเป็นผูน้�าสถาบนัการศกึษาทีเ่ข้าร่วมถวายงานในการจดัตัง้สถาบนั
เทคโนโลยกี�าปงสปือ	ได้ไปจดันทิรรศการเพ่ือรบัเสด็จฯ	และ	ถวายรายงาน	ณ	สถาบันเทคโนโลยี
ก�าปงสปือ	อ�าเภอทะปง	จังหวัดก�าปงสปือ	ราชอาณาจักรกัมพูชา	ด้วย

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสด็จพระราชด�าเนนิไป 
ทรงเปิดอุทยานบัว	 ภายในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ	 อ�าเภอเมือง 
จังหวดัสกลนคร	ซึง่เป็นโครงการความร่วมมือทางวชิาการระหว่างจงัหวดัสกลนคร	 
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสกลนคร	 
โอกาสนี	้ทรงปลกูบวัผนั	-	เผือ่น “สทุธาสโินบล” (Nymphaea sutdhadinobol)  
ซึ่งเป็นชื่อของ	บัวผัน	-	เผื่อน	ที่มีการน�าเข้ามาสู่ประเทศไทยจากหมู่เกาะชวา	 
เมือ่	พ.ศ.	๒๔๔๔	ด้วย	โดยมีนายอดศิกัด์	เทพอาสน์	ผูว่้าราชการจงัหวดัสกลนคร	 

 สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุารี	ทรงเปิดงาน	“เกษตรแฟร์” 
ประจ�าปี	 ๒๕๕๙	ณ	 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ซึ่งเป็นกิจกรรม
ประจ�าปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้
แนวคิด	“เกษตรศาสตร์น�าไทย สู้ภัยแล้ง”	 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร	 ผลงานงาน
วิจัยและนวัตกรรมต่างๆ	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 รองศาสตราจารย์	 ดร.บัญชา	 ขวัญยืน	 รักษาการแทนอธิการบดี	 พร้อมด้วย	
ข้าราชการ	 บุคลากร	 และนิสิต	 เฝ้ารับเสด็จฯ	 โอกาสนี้	 นายกสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร 
น�าเสด็จฯ	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 ประทับรถไฟฟ้า
ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ	ภายในงานเกษตรแฟร์ด้วย	เมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙

นายกสภาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             

ถวายรายงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอุทยานบัว 
ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ทรงเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจ�าปี ๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 
ดร.จงรกั	วชัรนิทร์รตัน์	รกัษาการแทนอธกิารบดี	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.วิไลศกัด์ิ	 
กิ่งค�า	 รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร	พร้อมด้วย	ข้าราชการ	บุคลากร	และ	นิสิต	
เฝ้ารบัเสดจ็ฯ	ณ	อทุยานหนองหารเฉลมิพระเกยีรต	ิจงัหวัดสกลนคร	เม่ือวันท่ี	 
๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙

การสนองงานในพระบรมวงศานุวงศ์
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	 เมื่อวันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙	 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ได้รับทราบ 

ค�าสั่งของศาลปกครองสูงสุดกรณีค�าร้อง 

อทุธรณ์ค�าส่ังเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวก่อนการ 

พิพากษา	 ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าสั่ง 

ลงวนัที	่๒๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	กลบัค�าสัง่ 

ของศาลปกครองชั้นต้น	 ที่มีค�าสั่งเมื่อวันที่	

๑๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	เป็นยกค�าขอ

ของ	รองศาสตราจารย์	ดร.บดินทร์	รัศมีเทศ	ผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีค�าสั่งก�าหนดมาตรการหรือ 

วธีิการคุม้ครองเพือ่บรรเทาทกุข์ชัว่คราวก่อนการพพิากษา	ซึง่หมายความว่า	ศาลปกครองสงูสดุ

มีค�าสั่งให้ยกเลิกค�าสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ไม่ให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด�าเนินการใดๆ	 

เกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งอธิการบดี	จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง	หรือ

จนกว่าศาลปกครองจะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น	

	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๕๙	 วันที่	 ๒๙	 กุมภาพันธ	์ 

พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ซึ่งมีวาระส�าคัญคือการด�าเนินการเก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบค�าสั่งของศาล

ปกครองสูงสุดกรณีดังกล่าว	 และมีมติให้ด�าเนินการสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่	 ๑๕	 ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่	 ๑๔	

กรกฎาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 โดยให้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 

พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยยังเห็นชอบให้ด�าเนินการตามข้อบังคับด�าเนินการ 

สรรหาผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีฉบับใหม่	 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๕๘	อีกด้วย

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีมติแต่งตั้ง 
ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน ์
เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี
สืบต่อจาก รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก�าแพงแสน

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ครัง้ที	่๑/๒๕๕๙	วนัที	่๒๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	 

ได้มมีตใิห้แต่งตัง้	ดร.จงรกั	วชัรินทร์รัตน์	คณบดี 

คณะวนศาสตร์	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 

ประเภทผูบ้รหิาร	 เป็นผูร้กัษาการแทนอธกิารบด ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ตั้งแต่วันที่	 ๑๖	 

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙	เป็นต้นไป	สืบต่อแทน 

รองศาสตราจารย์	ดร.บัญชา	ขวัญยืน	คณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	ก�าแพงแสน	และกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย	ประเภทผูบ้รหิาร	จนกว่าจะ

ได้มีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

	 โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 

เห็นชอบให้ผู ้ที่ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้รักษาการแทนอธิการบดี	 น�าเสนอแนวทาง 

การบริหารและด�าเนินงานตามนโยบายสภา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เพ่ือรับข้อเสนอแนะ 

จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรับส่ง 

มอบภารกิจในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์	 วาระพิเศษ	 คร้ังที่	 ๒/๒๕๕๙	 

เมื่อวันที่	๘	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙	ด้วย

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีมติให้สรรหา  อธิการบดีคนที่ ๑๕
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มติแต่งตั้งผู้บริหาร



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘

KU Council Newsletter

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ได้ลงนามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่เกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ๖	 ฉบับ	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 ๑	 ฉบับ	 การสรรหาผู้บริหาร	 ๓	 ฉบับ	 รวมทั้งสิ้น	 ๑๐	 ฉบับ	 
เมือ่วันที	่๓๑	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ซึง่ร่างข้อบงัคับดงักล่าวได้ผ่านการพจิารณาอย่างรอบคอบ	โปร่งใส	และเป็นทีย่อมรบั	โดยคณะอนกุรรมการกลัน่กรอง 
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เผยแพร่รายละเอียดข้อบังคับดังกล่าวแก่ประชาคม	มก.	 เพื่อสร้าง 
การมีส่วนร่วมและความเข้าใจถูกต้องตรงกัน	 ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 http://www.ku.ac.th/	 เว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	http://council.ku.ac.th/	และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	http://autonomy.ku.ac.th/	เมื่อวันที่	๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙

อนุมัติข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จ�านวน ๖ ฉบับ ประกอบด้วย

๑.	 ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ว่าด้วยคุณสมบตั	ิหลกัเกณฑ์ 
	 และวธิกีารสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๕๙
๒.	 ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ว่าด้วยคณุสมบตั	ิหลกัเกณฑ์ 
	 และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 
	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	พ.ศ.	๒๕๕๙
๓.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
	 วธิกีารเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	ประเภท 
	 ผูบ้รหิาร	ซึง่เลอืกจากผูด้�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบด	ีพ.ศ.	๒๕๕๙
๔.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
	 วธิกีารเลอืกกรรมการสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	ประเภท 
	 ผูบ้รหิาร	ซึง่เลอืกจากผูด้�ารงต�าแหน่งคณบด	ีผูอ้�านวยการ	หรอื 
 หวัหน้าส่วนงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอ่ืนทีมี่ฐานะเทยีบเท่าคณะ	วิทยาลยั	 
	 สถาบัน	หรือส�านัก	พ.ศ.	๒๕๕๙
๕.	 ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ว่าด้วยคุณสมบตั	ิหลกัเกณฑ์ 
	 และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ซึ่ง 
	 เลือกจากคณาจารย์ประจ�า	พ.ศ.	๒๕๕๙
๖.	 ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ว่าด้วยคุณสมบตั	ิหลกัเกณฑ์ 
	 และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ซึ่ง 
	 เลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	พ.ศ.	๒๕๕๙

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จ�านวน ๑ ฉบับ
๑.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม 
	 กิจการมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๕๙

การสรรหาผู้บริหาร จ�านวน ๓ ฉบับ
๑.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
	 สรรหาอธิการบดี	พ.ศ.	๒๕๕๙
๒.	 ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ว่าด้วยการก�าหนดคณุสมบตั	ิหลกัเกณฑ์  
	 วิธีการแต่งตั้ง	และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี	พ.ศ.	๒๕๕๙
๓.	 ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ว่าด้วยการก�าหนดคณุสมบตั	ิหลกัเกณฑ์	 
	 วธิกีารแต่งตัง้	และถอดถอนผูอ้�านวยการและรองผูอ้�านวยการ	พ.ศ.	๒๕๕๙

อ่านฉบับเต็มได้ที่	:	http://council.ku.ac.th/



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘

สาระส�าคัญ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้วิธีการสมัคร สร้างการมีส่วนร่วม ตรวจสอบคุณสมบัติ

	 สาระส�าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เน้นเรื่องส�าคัญ	 
3	ประเด็นหลัก	ดังนี้		
 ๑. ความสง่างามและความเป็นผู้น�าขององค์กร

  ในการได้มาซึ่งอธิการบดี 

ซึ่งจะต้องท�าหน้าที่บริหารจัดการมหาวิทยาลัยท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลง	 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
พ.ศ.	๒๕๕๘		ดังนั้น	การสรรหาหรือการได้มาซึ่งรายชื่อ	จะใช้
วธิกีารสมัคร	เพือ่แสดงความพร้อมในการด�ารงต�าแหน่งทางการ
บรหิาร	และเพือ่ป้องกนัความสับสนเร่ืองคะแนนนยิม	หรอืเข้าใจ
ผิดว่าการสรรหาเป็นการเลือกตั้ง	 โดยประชาคม	 มก.	 ยังคงมี
ส่วนร่วมในการเสาะหาผู้ท่ีคุณสมบัติเหมาะสม	 ให้มาลงสมัคร
เพื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบดี

 ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เม่ือ 
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู ้สมควรด�ารงต�าแหน่ง
อธิการบดี	 ซึ่งมีหน้าที่ด�าเนินการ
สรรหาและพิจารณากลั่นกรองหาผู้ 
สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี	ก่อน 
วาระการด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีจะ
สิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า	 ๑๘๐	 วัน	 โดย 
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู ้แต่งตั้งนั้น	
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ารง

ต�าแหน่งอธิการบดี	 จะต้องเปิดเวทีหรือพ้ืนที่การมีส่วนร่วม
และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง	 ชัดเจน	 และโปร่งใส	 ตั้งแต่
เริม่กระบวนการสรรหาต่อประชาคม	 มก.	 อย่างทัว่ถงึ	 ให้ได้รบั
ทราบหลักเกณฑ์	คุณสมบัติ	คุณลักษณะที่พึงประสงค์	ลักษณะ
ต้องห้าม	 ตลอดจนกระบวนการ	 ขั้นตอน	 และวิธีการสรรหา
อธิการบดี	 โดยประชาคม	 มก.	 สามารถแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อธิการบดี	 ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่ง
อธิการบดีในเวทีดังกล่าว

 ๓. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร

  เข้ารับการสรรหาอธิการบดี 

เมื่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี	
พิจารณา	 ตรวจสอบและได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้า
รับการสรรหาฯ	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบด	ีพ.ศ.	๒๕๕๙	ต่อ
ประชาคม	มก.	แล้วนัน้	ให้ประชาคม	มก.มส่ีวนร่วมมากข้ึน	โดย
ประชาคม	 มก.	 สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลต่างๆ	

ในการตรวจสอบ	หรือ	แสดงข้อโต้แย้งคัดค้าน
ผูส้มคัร	ได้ภายใน	๑๕	วนั	นบัตัง้แต่วนัประกาศ
รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการสรรหา	 โดยจะต้อง
แสดงหลักฐานอ้างอิงประกอบและลงลายมือ
ช่ือรับรอง	 แล้วน�าเสนอต่อประธานกรรมการ
สรรหา	ฯ	โดยกรรมการสรรหา	ฯ	จะด�าเนนิการ 
ปกปิดเป็นความลับ

ประชาคม มก. เป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่องค์กรเป็นหลัก สร้างความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมในข้อบังคับ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้การบริหารงาน KU++ Super Plus



	 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดยคณะอนุกรรมการจัดท�าร ่าง
กรอบนโยบาย	 เป้าหมาย	 ยุทธศาสตร์	 และแนวทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ซึ่งมี	 รศ.ดร.พีระเดช	 ทองอ�าไพ	 กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 เป็นประธานกรรมการ	 ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ลงวันที่	 ๕	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	 ได้จัดให้มีการ
เปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น	 (ร่าง)	 วิสัยทัศน์	 ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จากประชาคม	 มก.	 ทุกภาคส่วน	 
เมือ่วนัที	่๑๐	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	ห้องประชมุสธุรรม	อารกีลุ	อาคารสารนิเทศ	 
๕๐	ปี	ซึง่	(ร่าง)	วสัิยทศัน์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
จัดท�าร่างกรอบนโยบาย	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์	และแนวทางการบริหารและ
พัฒนามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	และการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ	โดยได้เชญิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 ผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัย	บุคลากร	นิสิต	ศิษย์เก่า	บุคคลทั่วไป	และ	สื่อมวลชน	เข้าร่วม
กิจกรรม	 ทั้งนี้	 (ร่าง)	 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่น�าเสนอ 
ข้ึนใหม่จะมีความสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐภายใต ้

พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร	์พ.ศ.	๒๕๕๘	เพื่อการจดัท�ากรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	ระยะเร่งด่วน	ระยะสั้น	ระยะปานกลาง	
และระยะยาว	 ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และใช้เป็น
แนวทางในการบริหารและพฒันามหาวทิยาลยัของผูบ้ริหารระดับต่างๆ	ทีเ่ข้าสู่
กระบวนการสรรหา	เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการพฒันามหาวทิยาลยัต่อไป
	 การเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น	 (ร่าง)	 วิสัยทัศน์ฯ	 ดังกล่าว	 มีผู้เข้า
ร่วมรับฟังท้ังสิ้น	 ๔๖๘	 คน	 โดยได้จัดให้มีถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ	
Nontri	Live	และ	ระบบ	Tele	 -	 conference	 ไปยังวิทยาเขตก�าแพงแสน	
วิทยาเขตศรีราชา	และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร	นอกจากนี้	 
คณะอนกุรรมการจดัท�าร่างกรอบนโยบายฯ	ยงัได้จดัท�าแบบฟอร์มเสนอเพิม่เตมิร่าง 
วสิยัทัศน์	กรอบยทุธศาสตร์	มก.	เพือ่ให้ทกุภาคส่วนได้มส่ีวนร่วมแสดงความคดิ
เห็นเพิ่มเติมอย่างกว้างขวาง	ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
เว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัย	เฟสบุ๊ค	และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์

การประชมุเปิดรับฟังความคดิเหน็ร่างวสัิยทศัน์ ยทุธศาสตร์ และเป้าหมายการพฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ผลงานคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

	 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มีมติแต่งต้ัง “คณะอนุกรรมการพิจารณา 
กล่ันกรองร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”	 ท่ีคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(ก.บ.ม.)	เป็นผู้เสนอ	ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ	 
ลงวันที่๑	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 
ครัง้ที	่๒/๒๕๕๙	วนัท่ี	๒๙	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙	เพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณากลัน่กรอง
ร่างข้อบงัคบัทีส่�าคญัและจ�าเป็นเร่งด่วน	 ได้แก่	 ร่างข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่สภา
มหาวิทยาลัย	 ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	
และร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร	 โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง
ข้อบังคับปัจจุบันและร่างข้อบังคับใหม่	 ตลอดจนข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
อื่นๆ	ด้วย	ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความส�าคัญและเห็นว่า 

การพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบังคับที่ส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วน

จะต้องพิจารณาด�าเนินการอย่างรอบคอบ	โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับ	
	 ทัง้น้ี	 คณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองร่างข้อบังคบัมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์	โดย	ดร.กนิษฐา	กาญจนจารี	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ประธานอนุกรรมการ	 ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และได้จัดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น
จากประชาคม	 มก.	 ทุกภาคส่วน	 ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	เวบ็ไซต์ของสภามหาวทิยาลยั	เฟสบุค๊	และทางจดหมายข่าว 
อิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือให้ประชาคม	 มก.	 ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็น 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างข้อบังคับดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

คณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองร่างข้อบังคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
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พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์
สามบูรพาจารย์ 

	 นายกสภามหาวทิยาลยั	พร้อมด้วยคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั	น้อมร�าลกึถงึคณุปูการอนัยิง่ใหญ่	 
ของหลวงสวุรรณวาจกกสกิจิ	พระช่วงเกษตรศลิปการ	 
และหลวงอิงคศรีกสิการ	 สามบูรพาจารย์ผู้ริเริ่ม 
และบุกเบิกวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	พร้อมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์	โดยมีหน่วยงานและศิษย์เก่ามาร่วม
ในพิธี	เป็นจ�านวนมาก	

พิธีรดน�้าคารวะบูรพาจารย์อาวุโส

	 นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	พร้อมด้วย 
คณะผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั	ร่วมในพิธรีดน�า้คารวะ 
บรูพาจารย์อาวโุส	เพือ่แสดงมทุติาจติและขอบพระคณุ 
แด่บูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ 
ท่ีสร้างสมวิชาการความรู้และถ่ายทอดให้กับนิสิต	

ประชาชน	 และสังคม	 ตลอดจนสร้างชื่อเสียง	 ความเจริญก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาต	ิ
พร้อมกับร่วมพิธีทางศาสนา	 อุทิศผลบุญและกุศลให้กับบูรพาจารย์	 และศิษย์เก่าทุกคนที่ล่วงลับไปแล้ว	
และเพ่ือความเป็นสริมิงคลกบัชาวมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	ณ	หอประชมุ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๔

	 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็น 
ประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ	 ครั้งที่	 ๕๔	 
“นวตักรรมด้านการเกษตรเพือ่ห่วงโซ่มลูค่าระดบัโลก”  
(Agricultural	 Innovation	 for	 Global	 Value	
Chain)	ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 2	 อาคารจุฬาภรณ์
พิศาลศิลป์	คณะมนุษยศาสตร์	

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ ๗๓ ปี

เชดิชเูกยีรต ิ“เกษตรศาสตร์ปราดเปรือ่ง” รุน่ที ่15

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วิโรจ	 อิ่มพิทักษ์	 นายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์	 เป็นประธานในงานเชิดชูเกียรติ	 “เกษตรศาสตร ์
ปราดเปรื่อง” รุ่นที่	๑๕	นิสิตเก่าผู้ประสบความส�าเร็จด้านการบริหาร 
ระดับสูง	 ซึ่งมหาวิทยาลัยคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มพระพิรุณทองค�า	 
“เกษตรศาสตร์ปราดเปรือ่ง” และโล่เชดิชเูกยีรต	ิพร้อมกบัมอบโล่รางวลั	 
เกียรติบัตร	และแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรและนิสิตที่ท�า 
ชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านวิชาการ	 และอื่นๆ	 โดยม	ี 
รองศาสตราจารย์.ดร.บัญชา	 ขวัญยืน	 
รักษาการแทนอธิการบดี	ร่วมแสดงความ 
ยนิดกีบัผูไ้ด้รบัรางวลั	เมือ่วนัที	่๓	กมุภาพนัธ์	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ณ	 ห้องวิภาวดีบอลรูม	 ซี	 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	 เซ็นทรัลพลาซา	
ลาดพร้าว

โครงการประกวดด้านกายภาพ 
สภาพแวดล้อมและภมูทิศัน์ มก. คร้ังที ่๑

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายก
สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	 เป็นประธานในพธีิ 
มอบรางวลัและเกยีรตบิตัรให้กับหน่วยงาน	มก.	ในโครงการ 
ประกวดด้านกายภาพ	สภาพแวดล้อมและภมูทิศัน์	
มก.	ครั้งที่	๑	เมื่อวันที่	๘	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙	 
ณ	ห้องประชมุก�าพล	อดุลวทิย์	อาคารสารนเิทศ	๕๐	ปี
	 โครงการประกวดด้านกายภาพ	สภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์		มก.	จัดขึ้นเป็นครั้งแรกตามนโยบาย	
6U	ของสภามหาวทิยาลยั	โดยม	ีรองศาสตราจารย์	
ดร.ตฤณ	แสงสวุรรณ	รกัษาการแทนรองอธกิารบดี 
ฝ่ายกายภาพ	และกองยานพาหนะ	อาคารและสถานท่ี	 
เป็น	ผูร้บัผดิชอบโครงการ		ทัง้นี	้เพือ่ให้ทกุหน่วยงาน 
มีส่วนร่วมในการพฒันาปรบัปรงุด้านกายภาพ	สภาพ 
แวดล้อม	และภูมิทัศน์ที่ดี	 มีความร่มรื่น	สวยงาม	
“น่าดู น่าอยู่ ปลอดภัย” รวมถึงมีการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของหน่วยงานให้มี
ความสวยงามอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกบัโครงการ
วทิยาเขตสเีขยีว	KU	GREEN	CAMPUS	และเพือ่ให้
เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.วโิรจ อิม่พทิกัษ์ นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธีและร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนี้

พิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๙  

	 นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตร	ีเป็นประธาน 
ในพิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๙	 ซ่ึง 
จดัโดย	สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ในพระบรมราชูปถมัภ์	เนือ่งในวัน “เกษตรศาสตร์” 
เขียวขจี	ท�าดี	ทั่วแผ่นดิน	โดยมีรองศาสตราจารย์	
ดร.วิโรจ	 อิ่มพิทักษ์	 นายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	รองศาสตราจารย์	ดร.บญัชา	ขวัญยนื	 
รกัษาการแทนอธกิารบดี	และนายสกล	มงคลธรรมากลุ	 
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ร ่วมมอบดอกไม้และ 
ของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่นิสิตเก่าดีเด่น	 
ณ	หอประชุม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“๒ กุมภาพันธ์ วันเกษตรศาสตร์ เขียวขจี ท�าดีทั่วแผ่นดิน”



	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วิโรจ	 อิ่มพิทักษ์	 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และนายประพัฒน	์
ปัญญาชาติรักษ์	ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	โดย	ดร.จงรัก	วัชรินทร์รัตน์	รักษาการแทนอธิการบดี	
กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 โดย	 ร้อยตรีสมพูนทรัพย์	 กล้าวิกรณ์	 เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ
เป็นผูล้งนาม	ซึง่ทัง้สองฝ่ายตกลงความร่วมมอืกนัในการพฒันาเกษตรกรรม	พฒันาเกษตรกรและบุคลากร	
อาทิ	 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการ
เกษตรสูเ่กษตรกร	เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคณุภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดขีึน้ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม 
อย่างต่อเนื่อง	 สนับสนุนและแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน	 ตลอดจนพัฒนา 
บุคลากรทางการศึกษาและการท�าวิจัยของนิสิต	เมื่อวันที่	๑๔	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙		ณ		ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วิโรจ	 อิ่มพิทักษ์	 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นประธานในพิธี 
ลงนามความร่วมมือพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ	 และงานแถลงข่าวความ 
ร่วมมือ	๒๔	หน่วยงานในบางเขน	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.	บัญชา	ขวัญยืน	รักษาการแทนอธิการบดี	 
ร่วมแถลงข่าว	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	๕	อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ	ส�านักหอสมุด	มก.	เมื่อวันที่	๒๕	มกราคม	
พ.ศ.	๒๕๕๙	
	 โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล	 และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและ 
การต่อยอดความรูศ้าสตร์แห่งแผ่นดนิสูส่งัคมอย่างเป็นรปูธรรม		ซึง่ส�านกัหอสมดุ	มก.	เป็นหน่วยงานหลกั
ในการรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ทัง้ทีเ่ป็นผลงานวิชาการในเชิงองค์ความรู้ใหม่	และผลงานในเชงิประยกุต์
เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศของคณาจารย์	นักวิจัย	บุคลากร	และ	นิสิต	อาทิ	หนังสือ	ต�ารา	
วิทยานิพนธ์	รายงานการวิจัย	บทความทางวิชาการ	และบทความรู้ทั่วไป	มาจัดเก็บในรูปแบบของคลัง
ความรูอ้ย่างเป็นระบบ	และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด	ก่อให้เกดิฐานความรู้ของมหาวทิยาลยัส�าหรับ
การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย	รวมทั้งใช้ในการเผยแพร่อ้างอิง 
ผลงานทัง้ในระดับชาติและระดบันานาชาต	ิตามนโยบาย	Digital	university	และ	World	-	class	university

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วิโรจ	 อิ่มพิทักษ์	 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 พร้อมด้วย 
คณะผูบ้รหิาร	มหาวทิยาลยั	ผูบ้รหิารสถานวิีทยุ	 
มก.	ผู้บริหารส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม	มก.	 
บางเขนและก�าแพงแสน	 ผู ้บริหารธนาคาร 
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 
เดนิทางไปเยีย่มชมและหารอืเกีย่วกบัโครงการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร 
เมอืงสงัทอง	สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว	 
ระหว่างวันที่	๒๐	-	๒๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙ 
ตามทีไ่ด้มกีารจดัท�าบนัทกึความเข้าใจระหว่าง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสภาการค้า 
และอตุสาหกรรมแห่งชาตลิาว	โดยใช้องค์ความรู ้
และนวัตกรรมของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	 
เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู ้ด้านการเกษตรของ 
เมืองสังทอง	 และจะเริ่มพื้นที่น�าร่องในการ 
ทดลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรของ 
ประเทศไทยสู ่สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว	 อีกทั้งเป็นการสร้างศักยภาพ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านการ 
เป็นศูนย์กลางความรู ้ด้านการเกษตร	 และ 
ขยายความร่วมมอืในระดบัอาเซยีน	 นอกจากนี้ 
ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันผลิต 
รายการวิทยุกระจายเสียง	 พร้อมทั้งให้การ 
ฝึกอบรมบุคลากรระหว่างสถานีวิทยุ	 มก.	 
และสถานีวิทยุแห่งชาติ	สปป.ลาว	

เยี่ยมเยือน และสานต่อความร่วมมือ

กับสภาการค้าและ
อุตสาหกรรมแห่งชาติลาว 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

มก. ลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรรม เกษตรกร และบุคลากร

พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล 
และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก.
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กิจกรรมความร่วมมือ



	 นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตร	ีเป็นประธาน 
ในงานวนัสถาปนาคณะวทิยาศาสตร์ครบรอบ	๕๐	ปี	
และพธิเีปิดอาคารปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร์กายภาพ	
หรอื	อาคาร	๔๕	ปี	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	ในการนี	้รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	
อิ่มพิทักษ์	 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
ร ่วมในพิธี	 พร ้อมกล่าวแสดงความยินดีและ 
มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	
บูรพาจารย ์	 มก.	 และผู ้มีคุณูปการต ่อคณะ
วทิยาศาสตร์	ให้เกยีรตร่ิวมงาน	อาท	ิศาสตราจารย์	
ดร.กฤษณา	 ชุติมา,	 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย 
กปิลกาญจน์,	 รองศาสตราจารย์	 คุณหญิงสุชาดา	
ศรีเพ็ญ,	 ดร.ไพรินทร์	 ชูโชติถาวร,	 นายวนัส 
แต้ไพสิฐพงษ์	 เมื่อวันที่	 ๙	 มีนาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๙ 
ณ	ห้อง	๓๔๑	ช้ัน	๓	อาคารปฏบัิติการวทิยาศาสตร์ 
กายภาพ	คณะวิทยาศาสตร์

มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากร
ในงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ ๕๐ ปี

นายกสภาฯ ติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของวิทยาเขต
ตามนโยบายการบริหาร “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘”

  วิทยาเขตศรีราชา

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พร้อมคณะ	
เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของวิทยาเขตศรีราชา	 พร้อมมอบนโยบาย 
การพฒันาวทิยาเขต	ตามนโยบายการบรหิารงาน		KU++	Super	Plus	“เดินหน้ามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘”	ในการนี้	นายกสภาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ได้เดินเท้าส�ารวจ
เขาน�า้ซบั	เพือ่การพฒันาให้เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีม่ชีวีติด้านระบบนเิวศวทิยาของวทิยาเขต	ร่วมกบั 
ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาด้วย	ระหว่างวันที่	๒๙	-	๓๐	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙

  วิทยาเขตก�าแพงแสน

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
พร้อมคณะ	เยีย่มชมและตดิตามความคบืหน้าการบรหิารงาน	พร้อมมอบนโยบาย
การพัฒนาวิทยาเขตก�าแพงแสน	 แก่คณะผู้บริหารวิทยาเขตและส่วนงาน	 ตาม	
นโยบายการบรหิารงาน	KU++	Super	Plus	“เดนิหน้ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
สู่ทศวรรษที่ ๘”	ระหว่างวันที่	๑๐	-	๑๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙

  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายกสภามหาวิทยาลัย	เกษตรศาสตร์	พร้อมด้วย	
ดร.จงรัก	 วัชรินทร์รัตน์	 รักษาการแทนอธิการบดี	 และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เดินทางไปเยี่ยมชมและพบปะบุคลากร	ณ	 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี	 ต.โคกคราม	
อ.บางปลาม้า	จ.สุพรรณบุรี	ทั้งนี้	เพื่อมอบนโยบายในการด�าเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี	 และสร้างขวัญก�าลังใจแก่บุคลากร	 โดยมี	 นายอุบล	 ทองปัญญา	 ผู้อ�านวยการ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี	ให้การต้อนรับ	เมื่อวันที่	๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙
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	 รองศาสตราจารย ์ 	 ดร.วิ โรจ	 อิ่มพิทักษ	์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ดร.จงรัก	 
วชัรนิทร์รตัน์	 รกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์	 พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารและ 
บุคลากร	 น�าแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ	 ถวายและ 
ลงนามถวายพระพร	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	
ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 และแสดงออก	 
ถึงความจงรักภักดี	 และเป็นการถวายพระพรให้ 
พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและม ี
พระพลานามยั	แขง็แรงสมบรูณ์โดยเรว็วัน	เมือ่วันท่ี	 
๒๖	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	
ในพระบรมมหาราชวัง	

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วิโรจ	 อิ่มพิทักษ์	 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 พร้อมด้วย 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะผู้บริหาร	 ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์	 พบมิตร 
เพื่อนร่วมงาน	 ในกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 พบสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์	 “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘”	 ทั้งน้ี	 เพื่อส่ือสารสร้าง 
ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงาน	ภายใต้พระราชบัญญตัมิหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๕๘	 
แก่กรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 โดยมี 
ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน	๔๐	คน	เมือ่วนัที	่๑๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	ห้องประชุมก�าพล	อดลุวิทย์	 
อาคารสารนิเทศ	๕๐	ปี
	 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ	 ได้ย�้าต่อผู้เข้าร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ครั้งน้ีว่า	 ภายใต้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๕๘	การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐนั้น	ต้องยึดหลักนิสิต
เป็นหัวใจส�าคัญของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ	 ดังนั้น
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ	 จึงมีบทบาทส�าคัญในการที่จะ
ช่วยพัฒนาประเทศและช่วยสนับสนุนการด�าเนินกิจการงานต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วโิรจ	อิม่พทิกัษ์	นายกสภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นประธานเปิดงาน
เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งท่ีก�าแพงแสน	
และร่วมป่ันจักรยาน	ชมดอกชมพูพันธุท์พิย์	จ�านวน	 
๔๐๗	ต้น	ตลอดเส้นทาง	๒.๘	กิโลเมตร	บนถนนวัฒนา	 
เสถยีรสวสัด์ิ	(ชมพพัูนธ์ุทพิย์)	ร่วมกบัคณะผูบ้ริหาร	 
บุคลากร	 ศิษย์เก่า	 นิสิตปัจจุบัน	 สื่อมวลชนและ 
ประชาชนจ�านวนมาก	 เม่ือวันที่	 ๒๕	 กุมภาพันธ	์ 
พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	วิทยาเขตก�าแพงแสน	ซึ่งปัจจุบัน 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ได้บรรจุอุโมงค ์
ชมพูพันธุ์ทิพย์	ณ	ถนนวัฒนา	เสถียรสวัสดิ์	แห่งนี้	 
ไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย

คณะผู้บริหารและบุคลากร

“ลงนามถวายพระพร”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘”

กิจกรรม
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งานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์
บานสะพรั่งที่ก�าแพงแสน



	 รองศาสตราจารย ์ 	 ดร.วิ โรจ	 อิ่มพิทักษ ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ดร.จงรัก	 
วชัรนิทร์รตัน์	 รักษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์	และผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ลงพื้นที่ 
ตรวจสอบเส้นทางการจราจรถนน	ตดัใหม่เลยีบคลอง 
บางเขน	 (ถนนชัว่คราว)	 เชือ่มต่อถนนวภิาวดรีงัสติ	 
กบัถนนพหลโยธนิในวนัท่ี	๒๒	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	
และในวนัที	่๒๔	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ม.ร.ว.	สขุมุพนัธุ์	 
บรพิตัร	ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	ได้ให้เกยีรต ิ
เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรถนนดังกล่าว	
พร้อมเยี่ยมชม	 นิทรรศการ	 และโบกธงเดินรถ	
เพื่อให้ประชาชนรับทราบและใช้เส้นทางถนน

เลียบคลองบางเขน	 (ถนนชั่วคราว)	 เชื่อมต่อถนน
วิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน	อย่างเป็นทางการ	
ในการนี้	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วิโรจ	 อิ่มพิทักษ	์
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 น�าคณะ 
ผู้บริหาร	บุคลากร	และนิสิต	ร่วมแสดงความยินดี
และขอบคณุกรุงเทพมหานครทีเ่ร่งรดัการก่อสร้าง
ถนนเลยีบคลองบางเขน	(ถนนช่ัวคราว)	จนแล้วเสรจ็	 
ในพิธเีปิดการจราจรถนนเลยีบคลองบางเขน	(ถนนชัว่คราว)	 
ณ	ถนนเลียบคลองบางเขน	ด้านถนนวิภาวดีรังสิต	
	 อนึ่ง	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ประชาคม
เกษตรกลางบางเขน	และชมุชนโดยรอบมส่ีวนร่วม 
ในการบริหารจัดการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน 

มาตั้งแต่เริ่มแรก	(ปี	พ.ศ.	๒๕๔๒)	ทั้งนี้	เพื่อแก้ไข
ปัญหาการจราจรภายในและพืน้ทีร่อบนอกบรเิวณ 
เกษตรกลางบางเขน	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกปิดล้อม
ด้วยถนนสายหลักที่มีการจราจรติดขัดทั้งสามสาย	 
คือ	ถนนงามวงศ์วาน	ถนนวิภาวดีรังสิต	และถนน 
พหลโยธิน	 และเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการ 
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย	สเีขยีวจากหมอชติ	-	สะพานใหม่	-	 
คูคต	โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ท�าหนังสือ
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเร่งรัดด�าเนิน
การท�าถนนชั่วคราวในโครงการก่อสร้างถนน
เลียบคลองบางเขนเชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับ
ถนนพหลโยธิน	มาเป็นระยะเวลากว่า	๑๕	ปี

พิธีเปิดการจราจรถนนเลียบคลองบางเขน (ถนนชั่วคราว) วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้บริหาร มก. ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางถนนเลียบคลองบางเขน วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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นายกสภาฯ  ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีเปิดการจราจร 
ถนนเลียบคลองบางเขน (ถนนชั่วคราว) พื้นที่เขตจตุจักร



กิจกรรม KU - CEO Dinner Talk ครั้งที่ ๑

คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา : 	 รศ.ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์
กองบรรณาธิการ :	 รศ.ดร.ศรปราชญ์	ธไนศวรรยางกูร,	นางสาวพัชราวดี	แพรัตกุล,	
	 นางผกามาศ	ธนพัฒนพงศ์,	นางสุขวิมล	ช่างช�านิ,	นางสาวสุปราณี	เทียนเล็ก
ผู้จัดพิมพ์ : 	 ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส
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8 KU CounCil newsletter
ติดต่อ  ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชั้น ๔ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี)
	 ๕๐	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	๑๐๙๐๐
	 โทรศัพท์	-	โทรสาร	๐๒	๙๔๒	๘๑๔๖,	๐๒	๙๔๒	๘๒๐๐	ต่อ	๔๔๐๖,	๔๔๑๑	
	 E-mail	:	kucouncil@ku.ac.th		Website	:	council.ku.ac.th

ที่อยู่ผู้รับ  
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 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ดร.จงรัก	วัชรินทร์รัตน์	รักษาการ	แทนอธิการบดี	และคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย	ให้การต้อนรับ	ดร.ธีรภัทร	ประยูรสิทธิ	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	เข้าร่วมเสวนา	KU	-	CEO	Dinner	Talk	ครั้งที่	๑	ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กับ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ทั้งนี้เพื่อหาแนวทาง
ความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ	 และการบริหารจัดการพื้นที่ในเกษตรกลางบางเขน	 เมื่อวันที่	 ๗	 มีนาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	ณ	ห้องประชุมก�าพล	 
อดุลวิทย์	อาคารสารนิเทศ	๕๐	ปี

ศาสตราจารย์	 ดร.ธรรมศักด์ิ	 พงศ์พิชญามาตย์	
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และการวิจัย	 เพื่อ 
นวัตกรรม	 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา	 สภาขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศ	 (สปท.)	 ศิษย์เก่า	 เค	 ยู	 รุ่น	 ๒๘	 เป็น
วิทยากร	 เมื่อวันที่	 ๓๑	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 
ณ	ห้องประชุมก�าพล	 อดุลวิทย์	 อาคารสารนิเทศ	
๕๐	 ปี	 ทั้งน้ี	 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 
ได ้ให ้มีจัดการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให ้ผู ้บริหาร	
บุคลากร	 นิสิต	 ศิษย์เก่าและผู ้สนใจ	 ได้รับฟัง
และเข้าถึงข้อมูลการปฏิรูปการศึกษา	 การปฏิรูป 
ระบบวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และการวิจัย	 
เพ่ือนวัตกรรม	 และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท�า 
กรอบยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
กับประเทศ	เพื่อน�าไปสู่แผนในระดับชาติต่อไป

สัมมนาพิเศษ
“แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ

การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัย เพื่อนวัตกรรม”

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วิโรจ	 อิ่มพิทักษ์	 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นประธาน 
กล่าวเปิดการสัมนาพิเศษเร่ือง	 “แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการขับเคลื่อน 
การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อนวัตกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก	 


