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ฉบับที่ ๕ วันจันทร์ทีท่ ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จัดทาโดย สานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓ e-mail: kucouncil@ku.ac.th


(๑) สรุปสาระสาคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ประชุม
(ครั้งทีป่ ระชุมของสภา มก.ปัจจุบัน)

(๑๑)
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘

(๑๒)
วาระพิเศษ ๑/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปสาระสาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อนุมัติการดาเนินโครงการ “เกษตรศาสตร์อาศรม ๒๕๕๘”
 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. .....
 อนุมัติจัดตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์อาเซียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดี
 อนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์เกษตร อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประเทศไทยและอาเซียน” KU ASEAN Community.
Thailand Sustainable Agriculture-Food, Forestry and Environment Cluster (KUAC.T SAFE)
 เห็นชอบในหลักการ “นโยบายการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อมหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ”
 เห็นชอบในหลักการนโยบายการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านพลังงานทดแทน ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เห็นชอบในหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารการเงินและทรัพย์สิน
 อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ รวม ๑๕ ราย : รองศาสตราจารย์ ๓
ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๒ ราย
 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
 อนุมัติปิดหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน
๕ หลักสูตร
 อนุมัติใช้รายวิชา ๐๓๖๐๐๐๑๔ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ไปเปิดสอนที่คณะ
วิทยาศาสตร์
 อนุมัติแก้ไขรหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
 อนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๔๐๓๑๑๘ ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry
Laboratory) จานวน ๑(๐-๓-๒) หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 ให้ความเห็นชอบการกาหนดคุณสมบัติที่สาคัญเพิ่มเติมของผู้รักษาการแทนอธิการบดี
ดังนี้ ๑. ต้องเป็นผูท้ ี่คานึงถึงองค์กรเป็นหลัก บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างความรู้
รักสามัคคี ๒. ต้องเป็นผู้อุทิศเวลาในการบริหารงานได้อย่างเต็มเวลา ในกรณีผู้ได้รบั การเสนอ
ชือ่ ดารงตาแหน่งบริหารส่วนงานหรือเทียบเท่า หากสภามหาวิทยาลัยมีมติเลือกเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู'รักษาการแทนอธิการบดี บุคคลผู้นั้นจะต้องลาออกจากตาแหน่งบริหารส่วน
งานหรือเทียบเท่าที่ดารงอยู่ เพื่อจะได้ปฏิบัติงานในฐานะผูร้ กั ษาการแทนอธิการบดีได้อย่าง
เต็มเวลาและต่อเนื่อง ๓. ต้องเป็นผูท้ ี่ประชาคมยอมรับ ๔. ต้องบริหารงานให้เกิดความต่อเนื่อง
 เห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ดาเนินการเสนอชื่อผู้
สมควรดารงตาแหน่งผูร้ ักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา ไม่เกิน ๓ ชือ่
โดยกาหนดผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคุณสมบัติที่สาคัญเพิ่มเติม

๒

(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่

สรุปสาระสาคัญของกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงาน
ขอบคุณบุคลากร ประจาปี 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ และมอบโล่เชิดชู
เกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ประจาปี 2558 จานวน 14 คน บุคลากร
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น ประจาปี 2558 จานวน 16 คน โอกาสนี้มีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมรม มก. อาวุโส ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรร่วมงาน ประมาณ 4,600
คน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานวันขอบคุณ
บุคลากรวิทยาเขตศรีราชาและกล่าวให้พรบุคลากรเนื่องในวันปีใหม่ และมอบประกาศเกียรติคุณแก่
บุคลากรที่นาชื่อเสียงมาสู่วิทยาเขตศรีราชา พร้อมจับของรางวัลพิเศษแก่บุคลากร จากนั้น
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ได้
กล่าวขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้บริหารจากเทศบาลนครแหลม
ฉบัง ประธานชุมชนต่างๆ สถานีตารวจศรีราชา ที่มาร่วมงานและมอบของรางวัลพิเศษให้กับบุคลากร
พร้อมมอบรางวัล Acting Vice President for Sriracha award แก่บุคลากรที่มีความขยันตั้งใจ
ปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ อุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน และมีคุณ ธรรม โดยกิจกรรม ”รื่นเริง
บันเทิงศรีราชา” ประกอบด้วยการแสดงจากบุคลากรคณะต่างๆ ซึ่ง มีความสนุกสนานและสร้าง
ความสุขให้กับผู้มาร่วมงานทุกท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “ปั่น
ประสานสัมพันธ์เลียบคลองบางเขน” กิจกรรมพิเศษ ในโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร
บุคลากร นิสิต และสื่อมวลชน จานวนประมาณ 300 คน ร่วมปั่นจักรยานในเส้นทางจุดเริ่มต้นที่ อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี ผ่านแยกอุตสาหกรรมเกษตร โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา เข้าสู่ถนนเลียบ
คลองบางเขนด้านถนนวิภาวดีรังสิต ผ่านด้านหลังคณะสิ่งแวดล้อม คณะประมง สานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ เข้าสู่ประตูวิภาวดีรังสิต และจุดสิ้นสุดที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี รวมระยะทาง 2.95 กิโลเมตร
กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและรณรงค์โครงการคืนจักรยานสู่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ยังเป็นกิจกรรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางถนนเลียบคลองบางเขน
เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน และเพื่อติดตามความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการจราจร
เพื่อความปลอดภัยแก่นิสิต บุคลากร และชุมชนที่อยู่ด้านเหนือของคลองบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะสามารถใช้เส้นทางถนนเลียบ
คลองบางเขน เข้า – ออก พื้นที่โดยไม่ต้องผ่านเข้ามาในถนนโครงข่ายของมหาวิทยาลัยที่มีสภาพ
การจราจรคับคั่งหรือต้องไปผ่านสี่แยกเกษตรศาสตร์เช่นในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะมีการจะเปิดใช้ถนน
เส้นนี้ได้ในปลายเดือน มกราคม พ.ศ. 2559
กิจกรรม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ณ ห้อง
ประชุมกาพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะผู้บริหาร ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ใน
กิจกรรมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เดินหน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8” ทั้งนี้ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจในนโยบายการบริหารงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 แก่กรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน ๔๐ คน นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ย้าต่อ
ผู้เข้าร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ครั้งนี้ว่า ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ การ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐนั้น ต้องยึดหลักนิสิตเป็นหัวใจสาคัญของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเป็นกาลังสาคัญของประเทศ ดังนั้นสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กระจาย
อยู่ทั่วประเทศ จึงมีบทบาทสาคัญในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศและช่วยสนับสนุนการดาเนินกิจการ

วันพฤหัสบดีที่ ๗
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๓
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑๔
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๓
วันที่

สรุปสาระสาคัญของกิจกรรม
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ ๒๐ – ๒๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถานีวิทยุ มก. และสานักส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดินทางไปเยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรเมืองสังทอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่ได้มีการจัดทา
บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้องค์ความรู้และนวตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของเมืองสังทอง และจะเริ่มพื้นที่นาร่องในการทดลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การเกษตรของประเทศไทยสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นการสร้างศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการเกษตร และขยายความร่วมมือใน
ระดับอาเซียน

