เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘
http://www.council.ku.ac.th

ฉบับที่ ๑๐ วันจันทร์ทีท่ ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

จัดทาโดย สานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓ e-mail: kucouncil@ku.ac.th



(๑) สรุปสาระสาคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ประชุม

(ครั้งที่ประชุมของสภา มก.
ชุดปัจจุบัน)

(๒๐)
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นการประชุมสัญจร
ที่ห้องประชุม ๓
อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ
จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวหิน

สรุปสาระสาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารง
ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 รับทราบคาสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจา
 รับทราบคาสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑) เพื่อมอบให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนาไปจัดทารายละเอียดและจัดทา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
 อนุมัติให้ใช้ (ร่าง) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๑) เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน
 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการควบคุมสถานศึกษา หรือสถาบันสมทบ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับเข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 อนุมัตริ ่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๙
 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธิ์ หงส์ประสิทธิ์ ดารงตาแหน่งในการบริหาร
เป็นคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
 อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ รวม ๑๒ ราย : รองศาสตราจารย์ ๓ ราย
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๙ ราย
 อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ สังกัดคณะเกษตร กาแพงแสน เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
 เห็นชอบยกเลิกการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศนิ ลิ้มทองสกุล สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กาหนด
 อนุมัติให้ใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ต่อท้ายชื่อสมาคมพัฒนาสังคม คือ “สมาคมพัฒนา
สังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
 อนุมัติเปิดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตว
แพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อนุมัติโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จานวน ๒ หลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ศัตรูพืชและสัตว์ คณะเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙
 อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๑๒ หลักสูตร
 อนุมัติปรับปรุงรายวิชา จานวน ๒ รายวิชา : รายวิชา ๐๑๙๙๙๑๑๑ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the
Land) จานวน ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก และรายวิชา ๐๑๔๑๙๔๖๒ จุลชีววิทยาทางการสุขาภิบาลอาหาร (Microbiology for Food plant
sanitation) จานวน ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา
 อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖) ระดับบัณฑิตศึกษาจานวน ๖๐ คน
และระดับปริญญาตรี จานวน ๑๐ คน

๒

(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่

สรุปสาระสาคัญของกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมอบรางวัลและกล่าว
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แสดงความยินดีแก่บุคลากรสานักหอสมุด เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี สานักหอสมุด โดยมี ดร.จงรัก
วัชรินทร์รัตน์รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการ
ประชุมสัมมนา “สถานีวิจัยของ มก. กับก้าวย่างสู่อนาคตที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของ มก. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ และประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของ มก. รศ.ดร.
ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี หัวหน้าสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 150 คน
วันอาทิตย์ที่ ๒๙
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ทั้งนี้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ให้การต้อนรับ รายงานผลการดาเนินงาน และนาเยี่ยมชมอาคารดังกล่าวโดยรอบ
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้ทางานร่วมกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมาจน
ครบวาระการดารงตาแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่โรงแรมนภาลัย อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์ที่ ๓
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กรรมการและ
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เข้าพบ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(กอ.) เพื่อขอความอนุเคราะห์การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
เข้าสู่การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อที่ กกอ. เสนอ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามปฏิทินการสรรหา และหารือเกี่ยวกับงบประมาณ ตลอดจนโครงการต่างๆ
วันจันทร์ที่ ๖
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงาน “งานวัน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ราลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดาเนินทรง
หว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชมรม มก.อาวุโส บุคลากร นิสิต
และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมใจกันแสดง
ความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้
เสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ทรงหว่านข้าวในแปลงนาหลังตึกขาว (ปัจจุบัน
คือตึกพืชพรรณของกรมวิชาการเกษตร) เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ อันเป็นพระราชกรณียกิจครั้งแรกที่
เสด็จ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายในแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
วันจันทร์ที่ ๑๓
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับนายอาพล
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครบรอบ 35 ปี และในโอกาสนี้ นายอาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้ให้เกียตริกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
มนุษยศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการ
แทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม
และแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

