ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

การสรรหา และการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพ.ร.บ. มก.
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ ๒๙ คน ประกอบด้วย
บุคคลภายนอก ๑๘ คน บุคลากรภายใน ๑๑ คน
และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๓ ปี ซึง่ ผูไ้ ด้รบั
การสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ จะต้อง
น�ำชือ่ ขึน้ ทูลเกล้า ฯ เพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้งต่อไป องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มีดังนี้
๑. นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
		 จ�ำนวน ๑๕ คน (มาจากการเสนอชื่อของ
		 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑ คน)

๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�ำแหน่ง
		 ๕ คน ได้แก่ อธิการบดี ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
		 วิชาการ ประธานสภาพนักงาน และนายก
		 สมาคมนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๑ คน
		 ซึ่งเลือกจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดี
๕. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๓ คน
		ซึง่ เลือกจากผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งคณบดี ผูอ้ ำ� นวยการ
		หรือหัวหน้าส่วนงาน คณะ วิทยาลัย สถาบัน
		 หรือส�ำนัก
๖. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๓ คน

		 ซึง่ เลือกจากคณาจารย์ประจ�ำทีท่ ำ� การสอน
		 มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมิใช่ผู้ด�ำรง
		 ต�ำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการ
		 หรือหัวหน้าส่วนงาน
๗. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๑ คน
		ซึง่ เลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
		ทีป่ ฏิบตั งิ านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี และมิใช่
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการ
		 หรือหัวหน้าส่วนงาน
ทัง้ นี้ ให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตัง้ รองอธิการบดี
คนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและให้ผู้
อ�ำนวยการส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วย
เลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้า การสรรหาองค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย

นับเป็นการเดินหน้าและสร้างต้นแบบมาตรฐาน
ในกระบวนการสรรหาต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ ตามพ.ร.บ. มก. พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกตามพ.ร.บ.
มก. พ.ศ. ๒๕๕๘
ทัง้ นี้ มติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วาระพิเศษ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๙ เห็นชอบให้ดำ� เนินการในเรือ่ งส�ำคัญ ๒ เรือ่ ง
และคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อท�ำ
หน้าที่เป็นประธานและกรรมการ ดังนี้
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึง่ ด�ำเนินการตามมาตรา ๗๖ ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ร.บ. มก.) พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยก�ำหนดให้มสี ภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ไม่เกินหนึง่ ปี
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ(ประกาศใน
ราชกิจานุเบกษาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงมีมติเห็นชอบให้
พลเอกวุ ฒิ นั น ท์ ลี ล ายุ ท ธ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู ้ ส มควรด� ำ รง
ต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรองศาสตราจารย์ ดร.พี ร เดช ทองอ� ำ ไพ
เป็นกรรมการสรรหา
๒. การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูส้ มควร
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์
ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริห าร
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เนื่องจากการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้องเร่งด�ำเนิน
การตามระยะเวลาที่ พ.ร.บ. มก. พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดไว้ ในขณะเดียวกัน สภามหาวิทยาลัยก�ำลัง
จัดท�ำวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบ
นโยบายในการสรรหาอธิ ก ารบดี แ ละผู ้ บ ริ ห าร
ดังนัน้ ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย จึงมีมติเห็นชอบ
ทีจ่ ะให้มกี ารสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ ก่อนที่จะมีการ
สรรหาอธิการบดีคนที่ ๑๕ เพื่อความรอบคอบ
โปร่ ง ใส เป็ น ไปตามขั้ น ตอนของข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตามพ.ร.บ.
มก. พ.ศ. ๒๕๕๘ ด�ำเนินการสรรหาอธิการบดี
คนที่ ๑๕ ตามข้อบังคับดังกล่าว ต่อไป
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การด�ำเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ซึ่ ง มี
พลเอก วุฒนิ นั ท์ ลีลายุทธ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ได้จัดให้มีการชี้แจง
แนวทางการด�ำเนินการสรรหาผูส้ มควรด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อประชาคม
มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกลุ โดยมี
การถ่ า ยทอดสั ญ ญาณผ่ า นระบบสารสนเทศ
(Teleconference) ไปยังทุกวิทยาเขต และผ่าน
ระบบออนไลน์ (Nontri Live) และได้มีหนังสือ
ให้สว่ นงานเสนอชือ่ ผูส้ มควรด�ำรงต�ำแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัย ส่วนงานละไม่เกินสามชือ่ โดย
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอชื่อจาก

บุคลากรของส่วนงาน และเสนอชื่อผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจ�ำส่วนงาน เป็น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว เสนอมายังฝ่ายเลขานุการฯ เพือ่
ตรวจสอบข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์
และความเหมาะสมอื่ น ๆ เพื่ อ เสนอให้ ค ณะ
กรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรอง
เมือ่ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลัน่ กรอง
โดยละเอียดรอบคอบรายชือ่ ทีเ่ สนอ ประกอบกับ
ข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และความ
เหมาะสมอื่นๆ และลงมติพร้อมชี้แจงเหตุผลเชิง
วิเคราะห์ประกอบการเสนอชือ่ ต่อรักษาการแทน
อธิการบดี และมหาวิทยาลัยได้มีบันทึกเสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยไป
ยังส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งขณะ
นีอ้ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการเพือ่ ทรงพระกรุณาฯ
โปรดเกล้าแต่งตั้งฯ ต่อไป

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูท้ รงคุณวุฒิ
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
เป็นประธาน ได้จดั ให้มกี ารชีแ้ จงแนวทางการด�ำเนิน
การสรรหาผูส้ มควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูท้ รงคุณวุฒิ ต่อประชาคม
มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกลุ โดยมี
การถ่ า ยทอดสั ญ ญาณผ่ า นระบบสารสนเทศ
(Teleconference) ไปยังทุกวิทยาเขต และผ่าน
ระบบออนไลน์ (Nontri Live) และได้มีหนังสือให้
ส่วนงานเสนอชือ่ ผูส้ มควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ ส่วนงานละไม่เกิน
๑๕ ชื่อ โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็นในการ
เสนอชื่อจากบุคลากรของส่วนงาน และเสนอชื่อ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ�ำส่วนงาน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เสนอมายังฝ่ายเลขานุการฯ
เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์
และความเหมาะสมอืน่ ๆ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ พิจารณากลัน่ กรอง
เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรอง
โดยละเอียดรอบคอบตามรายชือ่ ทีเ่ สนอประกอบ
กับข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และ
ความเหมาะสมอืน่ ๆ และลงมติพร้อมชีแ้ จงเหตุผล
เชิงวิเคราะห์ประกอบการเสนอชือ่ จ�ำนวน ๒๐ ราย
ต่อรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้มหี นังสือเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน ๑๕ รายแรก ไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมือ่ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการเพื่อ
ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกล้าแต่งตัง้ ฯ ต่อไป
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ เลือก
เกษตรศาสตร์ ซึง่ เลือกจากคณาจารย์ประจ�ำ  จากคณาจารย์ประจ�ำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
คณะกรรมการฯ ทั้งสองชุดได้ก�ำหนดกรอบ
ครั้งแรก ตามพ.ร.บ. มก. พ.ศ. ๒๕๕๘
แนวทางการด�ำเนินการคัดเลือกกรรมการสภา
ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์ รักษาการแทนอธิการบดี
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ เลือกจากคณาจารย์
ประจ�ำ และคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ เลือกจากพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ ประธานสภาข้าราชการ
(โดยต�ำแหน่งตามข้อบังคับฯ) เป็นประธาน และ
กรรมการประกอบด้วยผู้แทนกรรมการประจ�ำวิทยาเขต
ประเภทคณาจารย์ประจ�ำ ๓ วิทยาเขต ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานกฎหมาย โดยมีรกั ษาการแทนผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ ทัง้ สองชุด
เพื่ อ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ เลือกจากคณาจารย์
ประจ�ำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึง่ เลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
โดยมีการชีแ้ จงขัน้ ตอนการคัดเลือกกรรมการการ
สภามหาวิทยาลัยทัง้ ๒ ประเภท ในวันพฤหัสบดีที่
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุธรรม
อารีกุล และให้ผู้สมัครรับเลือก แสดงวิสัยทัศน์
ต่อประชาคม ในวันพุธที่ ๑๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙
และจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่
๒๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการคัดเลือกฯ
ก� ำ หนดไว้ ปรากฎผลการเลื อ กตั้ ง เรี ย งตาม
ตัวอักษร ดังนี้

คณาจารย์ประจ�ำ ๓ คน

๑. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค
		 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
		 วิทยาเขตก�ำแพงแสน
๒. รองศาสตราจารย์ วีรชัย พุทธวงศ์
		 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
		 วิทยาเขตก�ำแพงแสน
๓. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท สุมติ ร สุวรรณ
		 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
		 วิทยาเขตก�ำแพงแสน
						

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ๑ คน

๑. นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ			
		 สังกัดศูนย์วจิ ยั ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
		 คณะเกษตร

การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
ผู้อ�ำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส�ำนัก

ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ก�ำหนดปฏิทิน
การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู ้ บ ริ ห าร ซึ่ ง เลื อ กจากผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง คณบดี
ผูอ้ ำ� นวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่
ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส�ำนัก
และท� ำ บั น ทึ ก แจ้ ง รั บ สมั ค รผู ้ บ ริ ห ารที่ ป ระสงค์
จะสมัครรัคดั เลือก ปรากฏว่ามีผสู้ มัครทัง้ สิน้ ๕ ราย
มหาวิทยาลัยได้ประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผูส้ มควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจาก
คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานทีเ่ รียกชือ่
อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน
หรือส�ำนัก ซึ่งประกอบด้วยคณบดี ผู้อ�ำนวยการ
สถาบัน/ส�ำนักที่ไม่ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จ�ำนวน ๓๔ ราย
คณะกรรมการฯ ได้มกี ารประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙
เมือ่ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่ เลือกประธาน
และเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ ซึง่ ทีป่ ระชุมฯ
ได้มมี ติเลือก รองศาสตราจารย์บญ
ั ชา ขวัญยืน คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�ำแพงแสน เป็นประธานและ
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกจิ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักหอสมุด
เป็นเลขานุการ พร้อมกับก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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คัดเลือกผูส้ มควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากคณบดี ผู้อ�ำนวย
การ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน และส�ำนัก
ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อ
รับฟังการน�ำเสนอวิสยั ทัศน์ของผูส้ มัครและท�ำการ
ลงมติคัดเลือก โดยผลการคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ ริหาร ซึง่ เลือกจากผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งคณบดี ผูอ้ ำ� นวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน
ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย
สถาบัน หรือส�ำนัก จากการลงคะแนนของคณะ
กรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ มีผู้ได้คะแนนสูงสุด
๓ อันดับแรก เรียงตามตัวอักษร ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอ�ำพล
		 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ		
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร
		 คณบดีคณะเกษตร
๓. ศาสตราจารย์สุภา หารหนองบัว
		 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้จดั ท�ำผลสรุปประกอบ
กับความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์การเสนอชื่อผู้ได้รับ

เลือกเป็นผู้สมควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ ริหาร ซึง่ เลือกจากผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งคณบดี ผูอ้ ำ� นวยการ หรือหัวหน้าส่วนงาน
ทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย
สถาบัน หรือส�ำนัก เสนอรักษาการแทนอธิการบดี
เพื่อด�ำเนินการต่อไป

รศ.ศศิวิมล  มีอ�ำพล

ผศ.สุตเขตต์  นาคะเสถียร

ศ.สุภา  หารหนองบัว  

แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารและตำ�แหน่งทางวิชาการ
รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์

ศ.เกียรติคุณ พลเรือโท
นิรุทธิ์  หงส์ประสิทธิ์

มติแต่งตั้งผู้บริหารใหม่

ศ.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์

และต�ำแหน่งทางวิชาการ

ในระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้แต่งตั้งคณบดี จ�ำนวน ๓ ราย และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ�ำนวน ๔ ราย ดังนี้

แต่งตั้งคณบดี
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้ง
- รศ.สมหวั ง ขั น ตยานุ ว งศ์ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในการบริ ห ารเป็ น คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
		 ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๔ ปี
การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้ง
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธิ์ หงส์ประสิทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งในการบริหารเป็น
		 คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดย
		 มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๔ ปี
การประชุมวาระพิเศษครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้ง
- รศ.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล ด�ำรงต�ำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่
		 วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๔ ปี

รศ.ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล
ศ.สุพัฒน์ อรรถธรรม

แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณอันเป็นการ
ยกย่องผู้ที่มีความรู้ความสามารถและท�ำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง
โดยในระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มี
มติอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ๔ ราย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๓๐
		 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐
		 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒. ศาสตราจารย์สุพัฒน์ อรรถธรรม ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๒๑
		 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗
		 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๓. ศาสตราจารย์ทิพย์วดี อรรถธรรม ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๔
		 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗
		 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔. ศาสตราจารย์สิรนุช ลามศรีจันทร์ ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๑
		 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๙ เมือ่ วันจันทร์ที่
		 ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

ศ.ทิพย์วดี  อรรถธรรม
ศ.สิรนุช  ลามศรีจันทร์

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามอนุมตั ิ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัย
และข้อบังคับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเดือนเมษายน เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๑๓ ฉบับ ดังนี้
ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
จ�ำนวน ๒ ฉบับ
๑. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ำรง
ต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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๒. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน
๓ ฉบับ
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส�ำหรับสาขา
วิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ�ำ
ต�ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
ครุยประจ�ำต�ำแหน่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
การรั บ เข้ า เป็ น สถาบั น สมทบในมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน
๘ ฉบับ
ข้อบังคับกลุม่ สภามหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๑ ฉบับ
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ว่าด้วย
การควบคุมสถานศึกษา หรือสถาบันสมทบใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับกลุม่ บริหารงานบุคคล จ�ำนวน ๔ ฉบับ
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ว่าด้วย
สภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ว่าด้วย
การก�ำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ว่าด้วย
การก�ำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้อ�ำนวยการและรองผู้อ�ำนวยการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า
ด้วยอ�ำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกค�ำสั่ง และ
การแก้ไขค�ำสัง่ เกีย่ วกับการลงโทษส�ำหรับพนักงาน
และข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับกลุม่ การศึกษาและนิสติ จ�ำนวน ๓ ฉบับ
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ว่าด้วย
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ว่าด้วย
การก�ำหนดเครื่องแต่งกายนิสิตของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

กิจกรรมเทิดพระเกียรติและการสนองงานในพระบรมวงศานุวงศ์

รับเสด็จ ฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน
“โครงการหลวง ๔๗”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรง
เปิดงาน“โครงการหลวง ๔๗” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและผลผลิต
ของมูลนิธิ ฯ ณ บริเวณชัน้ ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ในการนีร้ องศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะท�ำงานเฝ้ารับเสด็จ

เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในวันอาสาฬหบูชา
ประจ�ำปี ๒๕๕๙

มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ไ ด้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จาก
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ บริเวณพื้นที่รอบ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ทรงปลู ก ต้ น ไม้ ร ่ ว มกั บ คณะอาจารย์ แ ละนิ สิ ต คณะวนศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก
พระราชวัง เนือ่ งในวันอาสาฬหบูชา ประจ�ำปี ๒๕๕๙ เมือ่ วันอังคารที่
๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ในการนี้ นายอ�ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี รองศาสตราจารย์
ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะท�ำงานเฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกี่ ย วกั บ โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ๓ โครงการ
ประกอบด้วย ความคืบหน้าโครงการจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว คุ ้ ง บางกระเจ้ า สู ่ ค วามยั่ ง ยื น
ความคืบหน้าศูนย์เกษตรกรรมป่าไม้ปากซอง มหาวิทยาลัยจ�ำปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ความคืบหน้าการจัด
ตั้งสถาบันเทคโนโลยีก�ำปงสะปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

งานวันร�ำลึกพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิ โ รจ
อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
“งานวั น ร� ำ ลึ ก พระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล
พระอั ฐ มรามาธิ บ ดิ น ทร เสด็ จ
พระราชด� ำ เนิ น ทรงหว่ า นข้ า ว ณ
เกษตรกลางบางเขน เมื่ อ วั น ที่ ๕
มิ ถุ น ายน ๒๔๘๙” โดยมี ดร.จงรั ก วั ช ริ น ทร์ รั ต น์ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชมรม มก.อาวุโส บุคลากร
นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระมหากษัตริย์ไทยทั้ง ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรง
หว่านข้าวในแปลงนาหลังตึกขาว (ปัจจุบันคือตึกพืชพรรณของกรมวิชาการเกษตร)
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ อันเป็นพระราชกรณียกิจครั้งแรกที่เสด็จ
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายในแผ่นดินใน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๖ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกลุ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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กิจกรรมเทิดพระเกียรติและการสนองงานในพระบรมวงศานุวงศ์
คอนเสิร์ตการกุศล “๖๐ พระชันษา

นายกสภามหาวิทยาลัย

ร่วมปลูกต้นยางนา ๙,๙๙๙ ต้น

เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี”

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ
นายอ�ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานใน
พิธีเปิดโครงการปลูกต้นยางนา ๙,๙๙๙ ต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ
นายอ�ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานในพิธี
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนือ่ งในโอกาสทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
สมาคมนิ สิ ต เก่ า มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รบั พระกรุณาธิคณ
ุ ให้จดั
งานคอนเสิร์ตการกุศล “๖๐ พระชันษา เจ้าฟ้า
อัครราชกุมารี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชันษาครบ
๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อน�ำเงินรายได้หลังหัก
ค่าใช้จา่ ยทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธจิ ฬุ าภรณ์
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง เมื่อวันอังคารที่ ๒๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เฉลิมพระเกียรติ ฯ

เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ถวายราชสดุดี

ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
ประจ�ำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ ฯ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนือ่ งในโอกาสทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๔ พรรษา ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๕
รอบ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและร่วมปลูกต้น
ยางนา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิ โ รจ อิ่ ม พิ ทั ก ษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
ประธานในพิธีถวายราชสดุดี ปลูกต้นไม้มงคล
พระราชทานประจ�ำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
ทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งใน
โอกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๕ รอบ
๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บริเวณสวนวรุณาวัน
ส� ำ นั ก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละวั ฒ นธรรมการเกษตร
หลังจากนัน้ เป็นประธานเปิดงานวันพัฒนาและ
ปลูกต้นไม้ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผบู้ ริหาร
บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ส�ำนักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร

ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจ�ำปี 2559

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ น�ำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรและ
นิสติ ผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษา “ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
ที ป ั ง กรรั ศ มี โ ชติ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ” ถวายแจกั น ดอกไม้
และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพฯ
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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รองศาสตราจาย์ ดร. วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานในงาน “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจ�ำปี ๒๕๕๙″
ณ ทุง่ นาไพร ศูนย์การเรียนรูม้ หาวิทยาลัยชาวนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้ นีเ้ พือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

กิจกรรมเทิดพระเกียรติและการสนองงานในพระบรมวงศานุวงศ์
ต้อนรับอธิการบดี

มหาวิทยาลัยจ�ำปาสักเยี่ยมชมดู
งานที่ มก. ฉกส.

ประชุมความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยจ�ำปาสัก
และแขวงสาละวัน

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางไป
ประชุมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจ�ำปาสัก และ
แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้ นี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ๑) ตามรอยเส้นทางเสด็จฯ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ติดตามและทบทวนประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งหารือ
เกีย่ วกับความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยเพือ่
ให้เกิดความต่อเนื่อง ที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
จนถึงปัจจุบัน และมีแผนในการลงนามความร่วม
มือฉบับใหม่ ๒) เสนอให้มีการจัดท�ำหอประวัติ
และหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยจ�ำปาสัก
และ ๓) เพื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ นิ สิ ต เก่ า มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยจ�ำปาสัก

นายกสภา ฯ เป็นประธาน
พิธีลงนามความร่วมมือ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานและ
กล่าวต้อนรับ Mr.Ly BOUNKHAM (หลี บุญค�้ำ)
เอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ประจ�ำประเทศไทย และคณะ
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจ�ำปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพิธีลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ ฉบับใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจ�ำปาสัก ต่อจาก
ฉบับเดิมทีห่ มดอายุลง โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมในพิธี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมก�ำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ
๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ทั้งนี้ ในการพบปะเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจ�ำปาสักให้ความ
สนใจในการน�ำหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขา
ป่าไม้เขตร้อน บริหารธุรกิจ และหลักสูตรอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปจัดการเรียน
การสอนที่มหาวิทยาลัยจ�ำปาสัก รวมทั้งการวิจัย
การฝึกอบรมให้กบั นิสติ และอาจารย์ในแต่ละสาขา
ร่วมกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป

ทางวิชาการระหว่าง มก.
กับ ม.จ�ำปาสัก สปป.ลาว

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ดร.จงรั ก
วัชรินทร์รตั น์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย ประชุมหารือความร่วมมือและ
เตรียมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย จ� ำ ปาสั ก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
มี Dr.Sikhamtath Mitaray อดีตอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย จ� ำ ปาสั ก และ Dr.Bounmy
Phonesavanh อธิการบดีมหาวิทยาลัยจ�ำปาสัก
พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยจ�ำปาสัก
จ�ำนวน ๑๓ ท่าน เข้าร่วมการประชุมหารือ
ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ได้ให้แนวทางเพื่อน�ำต้นแบบจากวิทยาเขต
เฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร เพื่ อ ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยจ�ำปาสัก รวมถึงแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ด้ า นการพั ฒ นา
บุ ค ลากร พื้ น ที่ และการประสานความ
ร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งสองมหาวิ ท ยาลั ย โดย
ก�ำหนดจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทาง
วิ ช าการในเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสร็จแล้วจึง
ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ในพื้นที่วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่าง
วันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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กิจกรรม

นายกสภาฯ บรรยายพิเศษ
แก่นักบริหาร มก. ในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษเรือ่ ง
“ย้อนเวลาไปหาอดีต-ขีดปัจจุบนั -สูอ่ นาคต มก.”
แก่ผเู้ ข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นั ก บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เมื่ อ วั น
อังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง

นายกสภาฯ
กล่าวปัจฉิมกถา

ประชุมก�ำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ
๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ร่วมสดุดีร�ำลึก “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจ�ำปี ๒๕๕๙

และให้ข้อคิดแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
ประธานในพิ ธี เปิ ด โครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ แก่ นิ สิ ต ชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย
KU ๗๒ โอกาสนี้ได้กล่าวปัจฉิมกถา และ ร่วม
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”
โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธิการบดี และนายสกล มงคลธรรมากุล นายก
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกล่าวปัจฉิมกถา
และให้ข้อคิดแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ พร้อมด้วย
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิ ง
ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้บริหาร คณบดี
ผู้แทนคณาจารย์ของทุกคณะ ร่วมกิจกรรม
เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
ในงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจ�ำปี
๒๕๕๙ และเปิดนิทรรศการ “สืบยศ สืบปณิธาน
สืบสานอุดมการณ์ สืบ นาคะเสถียร” ครั้งที่
๒๓ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน

ประชุมวิชาการประเพณี

เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์มหิ ด ล-กองทั พ เรื อ -ธรรมศาสตร์ ครั้ ง ที่ ๑๘
ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติ
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เรื่อง “ความมั่นคง
ทางทรั พ ยากรในภาวะโลกร้ อ นและภั ย แล้ ง ”
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงเจริญพระชันษาครบ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม

เปิดศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ

(One Stop Student Service Center)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student
Service Center) และสวนพักผ่อน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่ ๒๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ทัง้ นื้ ศูนย์บริการนิสติ แบบเบ็ดเสร็จ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาการให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว เพื่อรองรับนิสิต
จ�ำนวนมากที่เข้ามารับบริการที่ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมี
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิต
ร่วมกิจกรรมสดุดรี ำ� ลึก “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร”
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๒๖ ปี การเสียชีวิต
ของสืบ นาคะเสถียร และเข้าชมนิทรรศการ
ตลอดทั้งสองวัน

พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี

กิจกรรม

นายกสภาฯ เป็นประธาน
เปิดงานครบรอบ ๒๐ ปีแห่งการสถาปนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จังหวัดสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เดิ น ทาง
ไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพือ่ ร่วมงานครบ
รอบ ๒๐ แห่งการสถาปนาวิทยาเขต ซึ่งประกอบ
ด้วยกิจกรรมส�ำคัญ ดังนี้
วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น
ประธานในพิ ธี พุ ท ธาภิ เ ษกรู ป หล่ อ รู ป เหมื อ น
หลวงปู ่ มั่ น ภู ริ ทั ต โต ณ อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
องค์ความรู้ “นิธิปัญญา” (อาคาร ๑๓) พร้อมด้วย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้ร่วมกันสวดมนต์
ท�ำวัตรเย็น และร่วมพิธพี ทุ ธาภิเษก โดยมีพระเถระ
ในจังหวัดสกลนคร ๙ รูป ขึ้นนั่งปรกอธิษฐานจิต
เพื่อความเป็นสิริมงคล
วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น
ประธานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวันครบรอบ
๒๐ แห่งวันสถาปนาวิทยาเขต ได้แก่ พิธีสักการะ
บูชาพระพิรุณทรงนาค ณ ลานพระพิรุณทรงนาค
พิ ธี ป ล่ อ ยปลาเทิ ด พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ณ อ่างสกลนคร พิธีท�ำบุญเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาครบ ๒๐ ปี ณ อาคารถิ่นมั่น

ในพุทธธรรม พิธีเปิดอุทยาน ๒๓๖๔ พอเพียง
ณ อุทยาน ๒๓๖๔ พอเพียง พิธีเปิดห้องสมุด
๒๔ ชั่วโมง พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมายุ ๘๔ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
และพิ ธี เ ปิ ด โครงการป่ า รั ก น�้ ำ ณ อุ ท ยาน
ธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง ๗๒ พรรษาฯ
ทัง้ นี้ ในเวลา ๑๐.๓๐ น. รองศาสตราจารย์
ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันคล้ายวันสถาปนาครบ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ
จั ง หวั ด สกลนคร ณ ห้ อ งประชุ ม วิ โ รจ
อิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร ๑๔) จากนั้นเป็นประธานพิธีเปิด
โรงเรือนสุกร ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ทางวิ ช าการด้ า นผลิ ต สุ ก ร ระหว่ า งบริ ษั ท
ซี พี เ อฟ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด (มหาชน)
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วั น พุ ธ ที่ ๑๗ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสมุนไพร ๒๐ ปี
นนทรีอีสานและต้นโสน ณ อุทยานเกษตร
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บริเวณฟาร์มพืช)

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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กิจกรรม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เข้าพบ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ร่วมประชุมระดมความคิด “KU Transformation Plan”

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิด
การประชุมระดมความคิด “KU Transformation Plan” เพือ่ การจัดท�ำแนวทางการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อ�ำนวยการกองต่างๆ ในส�ำนักงานอธิการบดี คณบดี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก สถาบัน จ�ำนวนประมาณ ๑๑๐ คน
เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สวนแสนปาล์ม ส�ำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก�ำแพงแสน

ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยสัญจร ครัง้ ที่ ๑
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน

ข่าวสาร

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีท่ี ๑ ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ เป็ น ประธาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุม อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน

ทั้งนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อม
ด้ ว ยกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
ผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ข้ า เยี่ ย มชม
ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์
ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาล
สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
โดยมี ค ณบดี ค ณะสั ต วแพทยศาสตร์
และผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลสั ต ว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ให้การ
ต้อนรับ รายงานผลการด�ำเนินงาน และ
น�ำเยี่ยมชมอาคารดังกล่าวโดยรอบ

KU Council Newsletter

ติดต่อ สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (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

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล,
นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์, นางสุขวิมล ช่างชำ�นิ, นางสาวสุปราณี เทียนเล็ก
ผู้จัดพิมพ์ :
สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กรรมการ
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เข้าพบ นางสาวอาภรณ์
แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กอ.)
เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ก ารพิ จ ารณาเสนอรายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเข้า
สู่การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชื่อที่ กกอ. เสนอ เพื่อให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปตามปฏิทนิ การสรรหา และหารือเกีย่ วกับงบประมาณ
ตลอดจนโครงการต่างๆ เมือ่ วันศุกร์ที่ ๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจัดงานขอบคุณ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย จัดงานเลีย้ งขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้
ท�ำงานร่วมกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมาจนครบวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่โรงแรมนภาลัย อ�ำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ผู้รับ  

