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

ฉบับที่ ๘ วันจันทร์ทีท่ ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

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



(๑) สรุปสาระสาคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และวาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่ประชุม

(ครั้งที่ประชุมของสภา มก.ปัจจุบัน)

(๑๗)
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙














(๑๘)
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๙









สรุปสาระสาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เห็นชอบในหลักการโครงการ “เกษตรศาสตร์ พิพัฒน์วิทยา”
อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .....
อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. .....
อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการ พ.ศ. .....
อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพลูกจ้างประจา
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่
เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่
เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ รวม ๗ ราย : ศาสตราจารย์ ๑ ราย รอง
ศาสตราจารย์ ๒ ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔ ราย
อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. .....
อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกาหนดบัญชีค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอกหรือเกษียณอายุก่อนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เห็นชอบให้ พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอาไพ เป็นกรรมการ
เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายหลัง
การจัดทาวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เสร็จ
สมบูรณ์แล้ว และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่แล้ว ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘

(๑) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่

สรุปสาระสาคัญของกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาพิเศษ
เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการขับเคลื่อนการปฏิรู ประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัย เพื่อนวัตกรรม” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อนวัตกรรม คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทากรอบ

๒
วันที่

สรุปสาระสาคัญของกิจกรรม

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศ และเพื่อนาไปสู่
แผนระดับชาติต่อไป
วันที่ ๑-๓
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางไปประชุมความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยจาปาสัก และแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1) ตามรอยเส้นทางเสด็จฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามและทบทวนประวัติศาสตร์
พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ที่มมี าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
จนถึงปัจจุบัน และมีแผนในการลงนามความร่วมมือฉบับใหม่ 2) เสนอให้มีการจัดทาหอประวัติและหอจดหมายเหตุ
ของมหาวิทยาลัยจาปาสัก 3) เพื่อจัดตั้งศูนย์นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยจาปาสัก
วันจันทร์ที่ ๔
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
เมษายน พ.ศ.
วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร
๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้า
ร่วมในพิธี โดยได้รับความอนุเคราะห์ฤกษ์โดย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
วันพฤหัสบดีที่ ๗
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี “สงกรานต์นอกกรุง
เมษายน พ.ศ.
ณ ทุ่งสุขลา” ซึ่งเป็นโครงการประเพณี สงกรานต์ ของวิทยาเขตศรีราชา จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและ
๒๕๕๙
ประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย
พิธีทาบุญตักบาตรอาหารแห้ง พิธีแห่พระพุทธชิณสีห์จาลอง และขบวนกลองยาว จากประตู 3 จนถึง อาคาร 13 พล
ศึกษา พิธีสรงน้าพระพุทธรูป พิธีรดน้าดาหัวขอพรอาจารย์อาวุโส การประกวดราวงมาตรฐานย้อนยุค และการละเล่น
พื้นบ้านของไทย
วันศุกร์ที่ ๘
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ หรือวัน
เมษายน พ.ศ.
ปีใหม่ไทย ณ ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ) บริเวณด้านหน้ าอาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมี
๒๕๕๙
วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรและนิสิตได้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย สร้างความรักความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีภายในสถาบัน ในช่วงเช้า
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทาบุญตักบาตร
อาหารแห้ง พระสงฆ์ 74 รูป พร้อมปลูกต้นไม้หายาก “ต้นจันทน์กะพ้อ” จานวน 3 ต้น และในช่วงบ่าย นายอาพล
เสนาณรงค์ องคมนตรี และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีรดน้าดาหัวและกล่าวคาอวย
พร โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิตร่วมงาน การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี จัดขึ้น
ภายใต้รูปแบบ “ สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน ” โดยเพิ่มความตระหนักของการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตาม
วิถีไทย ได้แก่ทาบุญตักบาตร การสรงน้าพระพุทธรูป การรดน้าดาหัวขอพรอาจารย์อาวุโส การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
วันจันทร์ที่ ๑๑
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เมษายน พ.ศ.
เกษตรศาสตร์ ได้จัดแถลงข่าวหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ที่
๒๕๕๙
ประชุมมีมติเห็นชอบ 4 เรื่อง และคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทาหน้าที่เป็นประธานและกรรมการ ดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอาไพ เป็นกรรมการ
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เป็นประธาน
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบที่จะให้มีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ ก่อนที่จะมีการสรรหาอธิการบดีคนที่ 15 เพื่อความรอบคอบ โปร่งใส
4. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. .... ให้ได้มาซึ่งประธานสภาพนักงาน เพื่อ
จะทาหน้าที่เป็นกรรมการโดยตาแหน่งในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้วย
วันอังคารที่ ๑๙
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เมษายน พ.ศ.
เกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับนายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสรชัย เตรียม
๒๕๕๙
ชนะเดช และนายอานาจ สิงคาลวานิช ประธานและรองประธานคณะกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและข้ามแดนด้าน
เมียนมา ซึ่งได้นานายเส่งวัน (Sein Wan) นักธุรกิจชาวเมียนมา เข้าพบเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่และตั้ง
สถาบันการศึกษาทางการเกษตรที่เมืองเมาะลาไย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมอญ ประเทศสหภาพเมียนมา และได้
เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาเขตกาแพงแสน เพื่อหาแนวทางในการดาเนินโครงการ “โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของคนมอญด้วยระบบการศึกษา” โดยการดาเนินงานของโครงการให้อยู่ในกรอบความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเมาะลาไย

