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

ฉบับที่ ๖ วันจันทร์ทีท่ ี ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
จัดทาโดย สานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓ e-mail: kucouncil@ku.ac.th


(๑) สรุปสาระสาคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

วันที่ประชุม
(ครั้งทีป่ ระชุมของสภา มก.ปัจจุบัน)

(๑๓)
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๙

(๑๔)
วาระพิเศษ ๒/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปสาระสาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มีมติให้แต่งตั้ง นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สืบต่อแทน
รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน จนกว่าจะได้มี
คาสั่งเป็นอย่างอื่น
 อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ รวม ๔ ราย : รองศาสตราจารย์ ๒ ราย
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒ ราย
 อนุมัติมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย
 อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๙
หลักสูตร
 อนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
 แจ้งคาสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แตงตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ คนที่ ๓ นาเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามกรอบภารกิจของผูร้ ักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีต่ อไป โดยโอน
สานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มาสังกัดส่ วนกลาง

(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่

สรุปสาระสาคัญของกิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๒๕
มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีลงนามความ
ร่วมมือพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ และงานแถลงข่าว ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.
บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี ผู้อานวยการสานัก สถาบัน ที่ร่วมในพิธี และ ดร.
อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อานวยการสานักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ผอ. สานักหอสมุด
ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธาน
กองทุนการศึกษาเสริม มูลนิธิสวิตา ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนการเป็น Digital University, Green Library และ
Operation M.A.L.E.E. @ KU Library ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์
วิทยาโชติ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.
ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาเขตศรีราชา เพื่อพบปะ
กับผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา และติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของวิทยาเขตศรีราชา ตาม
นโยบายการบริหารเดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจน
เพื่อร่วมสารวจเขาน้าซับ ในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านระบบนิเวศวิทยา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เกษตรแฟร์” ประจาปี 2559 ณ
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จฯ และนาเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ภายในงานเกษตรแฟร์

วันที่ ๒๙ – ๓๐
มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙

๒
วันที่

สรุปสาระสาคัญของกิจกรรม

วันอังคารที่ ๒
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
เวลา 06.45 น. นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย น้อมราลึ กถึงคุณูปการ
อันยิ่งใหญ่ ของหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ พระช่วงเกษตรศิลปการ และหลวงอิงคศรีกสิการ สามบูรพาจารย์ผู้
ริเริ่มและบุกเบิกวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พร้อมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ โดยมีหน่วยงานและศิษย์เก่ามาร่วมในพิธี
เป็นจานวนมาก
เวลา 09.00 น. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ชมรม มก.
อาวุโส สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร และนิสิต ร่วมในพิธีรดน้า
คารวะบูรพาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงมุทิตาจิตและขอบพระคุณแด่บูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่
สร้างสมวิชาการความรู้และถ่ายทอดให้กับนิสิต ประชาชน และสังคม ตลอดจนสร้างชื่อเสียง ความเจริญ
ก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ พร้อมกับพิธีทางศาสนา อุทิศผลบุญและกุศลให้กับบูรพาจารย์
และศิษย์เก่าทุกคนที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา 10.00 น. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54
“นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก” (Agricultural Innovation for Global Value Chain)
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานร่วมจัด คณะผู้บริหาร และนักวิจัยให้การ
ต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
เวลา 17.00 น. นายอาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น ประจาปี 2559
ซึ่งจัดโดย สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวัน “เกษตรศาสตร์” เขียว
ขจี ทาดี ทั่วแผ่นดิน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี และนายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมอบดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่นิสิตเก่า
ดีเด่น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานเชิดชูเกียรติ
“เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 15 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี
กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ และร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนิสิตเก่าและ
บุคลากร ดังนี้
- นิสิตเก่า ผู้ประสบความสาเร็จด้านการบริหารระดับสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มพระ
พิรุณทองคา และโล่เชิดชูเกียรติ“เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 15 จานวน 13 คน
- มอบโล่เชิดชูเกียรติกับเกษตรศาสตร์ปราดเปรื่องซึ่งดารงตาแหน่งบริหารงานใหม่ จานวน 5 คน
- มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้ทาชื่อเสียง มาสู่มหาวิทยาลัย จานวน 18 คน
- บุคลากรที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน 2 คน
- บุคลากรที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ประจาปี 2558 และ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๑ คน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและ
เกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน มก. ในโครงการประกวดด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มก. ครั้งที่ 1
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมมอบเงินรางวัล ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกตามนโยบาย 6U ของสภามหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เป็น
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ที่ดี มีความร่มรื่น สวยงาม “น่าดู น่าอยู่ ปลอดภัย” รวมถึงมีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ของหน่วยงานให้มีความสวยงามอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU
GREEN CAMPUS และเพื่อให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

วันพุธที่ ๓
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙

๓
วันที่

สรุปสาระสาคัญของกิจกรรม

วันที่ ๑๐ – ๑๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.
ตฤณ แสงสุวรรณ เยี่ยมชมและมอบนโยบายการพัฒนาวิทยาเขตกาแพงแสน และส่วนงาน โอกาสนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คา
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกาแพงแสน และคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหารส่วนงาน ให้การต้อนรับ ณ
วิทยาเขตกาแพงแสน
ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเยือนราชอาณาจักกัมพูชา
อย่างเป็นทางการ เพื่อทรงตรวจเยี่ยมและทอดพระเนตรความคืบหน้าการดาเนินโครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา และทรงวางศิลาฤกษ์สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปือ ในวันอังคารที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.
จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้นาสถาบัน
การศึกษาที่เข้าร่วมถวายงานในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกาปงสปือ ได้ไปจัดนิทรรศการเพื่อรับเสด็จฯ และ
ถวายรายงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปือ จังหวัดกาปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชาด้วย และในช่วงค่า รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารได้รับเชิญให้ร่วมงานกาล่าดินเนอร์ในโอกาสการฉลอง
ครบรอบ ๖๕ ปีความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย – กัมพูชา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ
โภคีธรา
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กุมภาพันธ์ พ.ศ.
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