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

ฉบับที่ ๑๒ วันจันทร์ทีท่ ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

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



(๑) สรุปสาระสาคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ประชุม

(ครั้งที่ประชุมของสภา มก.
ชุดปัจจุบัน)

สรุปสาระสาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(๒๓)
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙

 รับทราบความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รับทราบผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหารซึ่งเลือกจากผู้
ดารงตาแหน่งคณบดี ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสานัก ซึ่งปรากฏผลการคัดเลือก เรียงตามตัวอักษร ดังนี้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหารฯ ๓ คน
๑. รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอาพล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร
๓. ศาสตราจารย์สุภา หารหนองบัว
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 รับทราบความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 รับทราบข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จานวน ๓ ฉบับ
 รับทราบกาหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 รับรองการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ชัชพล ชังชู ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวนศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน และผู้อานวยการสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แทนประธานสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๙ ราย : ชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ๗ ราย และชั้นปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒ ราย
 อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ รวม ๑๓ ราย : ศาสตราจารย์ ๑ ราย รอง
ศาสตราจารย์ ๑ ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๑ ราย
 มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อานวยการ
สถาบัน และผู้อานวยการสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 มีมติเห็นชอบการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๓ ราย
 อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยอานาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคาสั่ง
และการแก้ไขคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษสาหรับพนักงานและข้าราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
 อนุมัติปิดหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
 อนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 อนุมัติปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)
 อนุมตั ิแก้ไขการพิมพ์ชื่อรายวิชาผิดในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕
 อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๔ หลักสูตร
 อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ๑๐ รายวิชา ปรับปรุงรายวิชา ๓ รายวิชา และปิดรายวิชา ๑ รายวิชา
 อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๐ และ ๑๑) ระดับปริญญาตรี
จานวน ๗,๘๗๙ คน และระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๖๑๘ คน

(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่

สรุปสาระสาคัญของกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๒๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ
นายอาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๑ แห่งการสถาปนา
วิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสนี้ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรผู้
ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙ และเป็นประธานในพิธี “ปลูกต้นตาล” และร่วมปลูกต้นตาลกิ่งและต้นตาลโตนด
จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ซึ่งต้นตาล หรือ “ดงตาล” นี้ เป็นสัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมในพิธีด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ ๑๑
พร้อมด้วย นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

๒
วันที่
วันพฤหัสบดีที่ ๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ ๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๗
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ ๑๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๒
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปสาระสาคัญของกิจกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงาน “สืบสาน วันสืบ
นาคะเสถียร” ประจาปี ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมสดุดีราลึก “สืบสาน วันสืบ นาคะ
เสถียร” ประจาปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๒๖ ปี ของการเสียชีวิต และเปิดนิทรรศการ “สืบยศ สืบปณิธาน สืบสาน
อุดมการณ์ สืบ นาคะเสถียร” ครั้งที่ ๒๓ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายอาพล เสนาณรงค์
องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นยางนา ๙,๙๙๙ ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนือ่ ง
ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การ
ต้อนรับและร่วมปลูกต้นยางนา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทักษื นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สมั ภาษณ์วารสารนนทรี “๒๐ ปีแห่ง
ประวัติศาสตร์การจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ในฐานะ เป็นผู้บุกเบิกริเริ่มโครงการจัดตัง้ วิทยา
เขตฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไปสู่
ภูมิภาค เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ซึ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรองอธิการบดีคนแรกของวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ณ ห้องนายกสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยตาแหน่งตามข้อบังคับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
เลขาธิการมูลนิธฯิ ณ ห้องประชุม ๕ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับในพิธลี งนามความร่วมมือ
บูรณาการความรู้เปิดบ้านสอนน้อง @ สนามบินสุโขทัย ซึ่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิททยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ได้จัดพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเปิดบ้านสอนน้อง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ณ ห้อง
ประชุม ๙ ชัน้ ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ
ประเพณี เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘ ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ
เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เรื่อง “ความมั่นคงทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง” เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ ๕ รอบ
๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ปลูก
ต้นไม้มงคลพระราชทานประจาจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริ
ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๔ พรรษา ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชันษา ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บริเวณสวนวรุณาวัน หลังจากนั้นเป็นประธานเปิด
งานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมงานดังกล่าว
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี “นพรัตน์วชิระไหว้
ครู” ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อแสดง
ความระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และการไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษา รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ให้กับนิสิตพยาบาล และรางวัลครูในดวงใจให้กับอาจารย์ที่ได้คะแนนโหวตจาก
นิสิต ในลาดับที่ ๑-๓ ด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ Mr.Ly
BOUNKHAM (หลี บุญค้า) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจาประเทศไทย และคณะ
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ฉบับใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจาปาสัก ต่อจากฉบับเดิมที่หมดอายุลง โดยมี ดร.จง
รัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมใน
พิธี ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

