เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘
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ฉบับที่ ๗ วันจันทร์ทีท่ ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จัดทาโดย สานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓ e-mail: kucouncil@ku.ac.th


(๑) สรุปสาระสาคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

วันที่ประชุม
(ครั้งทีป่ ระชุมของสภา มก.ปัจจุบัน)

(๑๕)
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙

(๑๖)
วาระพิเศษ ๓/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปสาระสาคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๓/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙
 รับทราบมติที่ประชุมรองอธิการบดีในการเลือก นายดารงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 เห็นชอบให้ดาเนินการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยภายใต้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดาเนินโครงการ “เกษตรศาสตร์ ประชาชน”
 มีมติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดาเนินโครงการ “เกษตรศาสตร์ คุณธรรม”
 อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ รวม ๗ ราย : ศาสตราจารย์ ๑ ราย
รองศาสตราจารย์ ๒ ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔ ราย
 อนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
 อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
 อนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วม จานวน ๕ หลักสูตร
 อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน
๒๐ หลักสูตร
 มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานอนุกรรมการ
 อนุมัติรา่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วา่ ด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .....
 อนุมัติรา่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .....
 อนุมัติรา่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี
พ.ศ. .....
 อนุมัติรา่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดี
ผูอ้ านวยการ พ.ศ. .....
 อนุมัติรา่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจา พ.ศ. .....
 อนุมัติรา่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. .....
 อนุมัติรา่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .....
 อนุมัติรา่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .....

(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒
วันที่

สรุปสาระสาคัญของกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลชมพู
พันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กาแพงแสน และร่วมปั่ นจักรยาน ชมดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ จานวน ๔๐๗ ต้น ตลอดเส้นทาง
๒.๘ กิโลเมตร บนถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ (ชมพูพันธุ์ทิพย์) ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิต
ปัจจุบัน สื่อมวลชนและประชาชนจานวนมาก
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร นาแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ
ถวายและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี และเป็นการถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง
“นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคต” ซึ่งเป็นการบรรยายประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชานโยบายและทรัพยากรทางการศึกษา แก่นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสารนิเทศฯ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ ง จากพระตาหนักภู
พานราชนิเวศน์ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปยังอุทยานบัว ซึ่งตั้งอยู่ที่ อุทยานหนองหารเฉลิมพระ
เกียรติ ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดอุทยานบัว โอกาสนี้ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอดิศักด์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในจังหวัดสกลนคร ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จจานวนมาก
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการ
แทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเสวนา KU – CEO Dinner
Talk ครั้งที่ ๑ ระหว่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกาพล อดุล
วิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ และการบริหาร
จัดการพื้นที่ในเกษตรกลางบางเขน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัต น์
รักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางไปเยี่ยมชมและพบปะบุคลากร ณ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ทั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายในการ
ดาเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร โดยมีนายอุบล ทองปัญญา
ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง(ร่าง)วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทา
ร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้มีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งสิ้น ๔๖๘ คน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์จักรกล
การเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เพื่อร่วมสัมมาทิฐิภรมย์กับผู้บริหารและ
บุคลากรศูนย์จักรกลการเกษตรแห่งชาติ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศูนย์จักรกลการเกษตรแห่งชาติ
ในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกาแพงแสน
ดร.อิศราฐ์ เชาระกา รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นประธานปิดการอบรม
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาการเครือข่ายผู้ประกอบการด้าน
การเกษตร(SME) โคพันธุ์เนื้อ” ซึ่ง สานักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน และกาแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม
นโยบายภาครัฐที่ประกาศให้ปี ๒๕๕๙ นี้ เป็นปีแห่งการปฏิรูปภาคการเกษตร
โดยให้สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนการศึกษา เพื่อให้ภาคเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น สร้างกลุ่ม
เกษตรอุตสาหกรรมขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อช่วยพัฒนาสินค้าเกษตร สร้างความหลากหลายในการ
พัฒนาการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร

วันศุกร์ที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑
มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๗
มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙

วันพุธที่ ๙
มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐
มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑๑
มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑๑
มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙

๓
วันที่

สรุปสาระสาคัญของกิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๑๔
มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติ
รักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี กับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
โดย ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงความร่วมมือกันใน
การพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร อาทิ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
การเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการเกษตรสู่เกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ข้อมูล
สารสนเทศร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการทาวิจัยของนิสิต อีกด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการจราจรถนน
ตัดใหม่เลียบคลองบางเขน(ถนนชั่วคราว)เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ในวันอังคารที่ ๒๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรถนนดังกล่าว พร้อมเยี่ยมชม
นิทรรศการ และโบกธงเดินรถ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและใช้เส้นทางถนนเลียบคลองบางเขน(ถนนชั่วคราว)
เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน อย่างเป็นทางการ

วันที ๒๒, ๒๔
มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๙

