
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่    ๓๓       ฉบับที ่     ๑๓   วนัที่   ๒  เดอืน    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 สภา มก. เร่งรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับการเสนอ 

ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มก. 
ในการประชุมสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายกสภามหาวทิยาลัยฯ 

ได้แจ้งทีป่ระชุมรับทราบความคบืหน้าเร่ืองการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามหนังสือของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสรุปวา่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีบัญชาเห็นควรให้มหาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะประกาศใช้ใหม่ และ สกอ. ได้ส่งคืน
เร่ืองการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี กลบัมาให้มหาวิทยาลัยฯ ด้วยแล้ว  

เพื่อให้การด าเนินการไปอย่างถกูต้องและเป็นการรับฟงัความเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุก
ท่าน นายกสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แต่ละทา่นได้พิจารณาว่าสภามหาวิทยาลัยฯ ควรก าหนดแนว
ทางการด าเนินการต่อไปอย่างไรจึงจะเหมาะสม  อันแสดงถึงธรรมาภิบาล ตลอดจนความรับผดิชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ   
จึงขอให้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะเฉพาะแต่ละบุคคล โดยตรงให้นายกสภามหาวิทยาลยัฯ ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อ   
จะได้รวบรวมเปน็ข้อมูลก่อนการเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร) ในวันที่ ๖ กรกฏาคม 
๒๕๕๘ นี้  

อนึ่ง ก่อนการประชุมสภามหาวทิยาลัยฯ ครั้งนี้ ได้มีกลุ่มคณบด ีผู้อ านวยการสถาบนั และผู้อ านวยการส านัก กว่า ๒๕ คน     
ได้เข้าพบนายกสภามหาวิทยาลยัฯ เพื่อให้ก าลังใจและยื่นจดหมายเปิดผนึก เรียนนายกสภามหาวิทยาลัยฯ อุปนายกสภามหาวทิยาลัยฯ 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยเสนอให้สภามหาวิทยาลยัฯ เร่งพิจารณาและใช้ดุลพนิิจอย่างรอบคอบ ถูกต้องและเหมาะสม      
บนหลักธรรมาภิบาล ในการแก้ปัญหาและคลี่คลายสถานการณว์ิกฤตของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีทางออกที่ดีที่สุด เพื่อประโยชนส์งูสุดของ
มหาวิทยาลยั และขอให้เร่งด าเนินการให้ได้มาซึง่อธิการบดีที่มคีวามเหมาะสม มีธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อมาท าหนา้ที่
บริหารมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพโดยเร็ว 
ที่มา : ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 

การน าเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
และฟังการบรรยาย “อนาคตงานวิจัยของประเทศไทย” 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยสถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการน าเสนอผลงานวจิัย โครงการวิจัยอุดหนุนวิจัย มก. 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพือ่ให้
อาจารย์ นักวิจัย ได้เป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นประโยชนต์่อการพัฒนาปรับปรุงการด าเนนิงานวิจัย การต่อยอดผลงานวจิัย ให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล
ยิ่งขึ้น 
 อนึ่งวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศ. นพ.สุทธพิร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   
จะบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตงานวิจยัประเทศไทย” และ เวลา ๑๑.๐๐น. Prof. Dr. Jiaguo Qi Director of the Center for Global 
Change and Earth Observations, Michigan State University, USA บรรยายพิเศษเรื่อง “Global Climate Change and its 
Effect on Cropping Systems : Innovations and Adaptive Pathways” จากนั้นจะเปน็การน าเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย ชุด
โครงการวิจัย และภาคโปสเตอร์ รวมทั้งการมอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์ด้วย จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมเสนอ
ผลงาน โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://www2.rdi.ku.ac.th/                                                              
ที่มา : สถาบันวิจยัและพัฒนาแห่ง มก. 

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์ ประจ าป ี2558 
เรื่อง “Kasetsart University : The Autonomous University That Shape The Future" 

ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
ลงทะเบียนออนไลน์ ปิดรบัลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ถ่ายทอดสดผ่าน Nontri Live 



 
ม. เกษตร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ 

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ พร้อมกันทั่วประเทศ 
ดร. นาวิน มนีะกรรณ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มก. กล่าววา่ รัฐบาลไดจ้ัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ Bike for Mom  
“ปั่นเพื่อแม่” โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงปั่นจักรยานน าขบวน มีวัตถปุระสงค์เพื่อให้พสกนิกร       
ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สงิหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา 
๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป จุดเร่ิมต้นจากลานพระราชวงัดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) ผา่นอนสุาวรีย์ชัยสมรภูมิ จนถึงจุดพักที่ 1 กรมทหาร
ราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.๑ รอ.) ถนนวิภาวดีรังสิต จนถึงประตูวิภาวดีรังสติ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปยังกรมทหารราบ 
ที่ ๑๑ รักษาพระองค์    รวมระยะทางไปกลับ ๔๓ กิโลเมตร  

นอกจากพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรักที่มีต่อแม่และแม่ของ
แผ่นดิน อีกทั้งร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถแล้ว ยงัเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนผา่นการปั่น
จักรยานออกก าลังกาย ท าให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกก าลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ าใจ    
เป็นนักกีฬา และสามารถน ากิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งเดียวที่รัฐบาลใช้เป็นเสน้ทางภายในปั่นจกัรยานเฉลิมพระเกียรติและจุด
พักขบวนจักรยานของประชาชน โดยเสน้ทางภายในมหาวิทยาลัยเร่ิมตั่งแต่เข้าประตูวิภาวดีรังสิต เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสธุรรมอารีกุล ถนน
จันทรสถิตย์ ผา่นอนสุาวรียส์ามบูรพาจารย์ หอประชุม ออกทางประตูถนนพหลโยธนิเข้าสู่ถนนพหลโยธิน ไปสุดที่กรมทหารราบ ๑๑ 
รักษาพระองค์ และกลับเสน้ทางเดียวกัน ขณะนี้มหาวทิยาลัยได้เตรียมความพร้อมในด้านตา่งๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน    
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ปรับปรุงกายภาพและสิง่แวดล้อมตามเส้นทางเสด็จ จัดจุดพักขบวนจักรยาน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
กิจกรรมนันทนาการตลอดงาน จัดท าปา้ยบอกทาง จุดปฐมพยาบาล จดุจอดรถยนต์-รับส่งจักรยาน ฯลฯ 
  ส าหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ จุดพักที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยลงทะเบยีนที่
เว็บไซต์ www.bikeformom2015.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเส้นทาง จดุรายงาน
ตัวนักปั่นจักรยาน และจุดพักจกัรยาน ณ โรงอาหารกลาง ๒ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือดูเว็บไซต์ www.ku.ac.th                                                                      
ที่มา : งานประชาสัมพันธ ์กองกลาง 

มก. ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เฝ้าระวังร้านสุรารอบมหาวิทยาลัย 

          เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ๓ กองกิจการนิสิต ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มก. 
เป็นประธานประชุมร่วมกับ กรมควบคุมโรค โดยคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการตรวจและ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อเฝ้าระวัง การละเมิดกฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้จ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ รวมทั้ง ร้านจ าหนา่ยและสถานบริการต้องได้รับอนุญาตก่อน หากไม่ปฏิบัติ
ตามถือว่ามีความผดิ  

ผศ.ดร.ราตรี กล่าวว่า ร้านจ าหน่ายแอลกอฮอล์โดยรอบ มก. แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  ร้านภายใน ตัง้อยู่บนพืน้ที่ร่วม
ระหว่าง มก. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่วนแรกพื้นที่สีแดงอันตรายมี ๒ จุด คือ บริเวณโค้งคณะเทคนิคการสัตวแพทย์    
และ บริเวณหลังกรมป่าไม้ พืน้ที่ทั้งสองเปน็จุดที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องดูแลเป็นพิเศษ  ส่วนที่สองคือ ร้านอาหารรอบๆ มหาวิทยาลัย 
ทั้งด้านถนนงามวงศ์วาน และพหลโยธิน ถือว่าอยู่นอกร้ัวมหาวทิยาลัยและมีระยะเกิน ๓๐๐ เมตร จึงต้องขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เข้า    ไปตรวจตราและดูแลยา่งใกล้ชิดเช่นเดียวกัน ส าหรับนิสิต มก.  หากพบว่านิสติคนใดดื่ม หรือ จ าหน่าย แอลกอฮอล์ภายในรั้วของ
มหาวิทยาลยัก็มีบทลงโทษอยู่หลายระดบัสถาน ซึ่งบทลงโทษเหล่านี้จะอยู่ในหนังสือคู่มือวินัยส าหรับนสิิตซึ่งจะแจกให้นิสติชัน้ปีที่ ๑    
ทุกคนที่เข้ามาศึกษาใน มก.                                                              
ที่มา : รองอธิการบด ีผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย 
 

         ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนสิิต ตลอดจนผู้สนใจ       
เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวชิาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาไทยเพื่ออนาคต : Conference for Thailand 
Education Future (CTEF) หัวข้อ “Smart Education for 21 st Century Learning” ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 
2558 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 3 ห้อง Auditorium อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.ku.ac.th/ctef2015/ 


