
สืบเนื่องจากการที่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับโอนสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร และสถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ รวมทั้งสถานีวิจัยทับกวาง จากสถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์มานั้น เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรได้ท า
ความรู้จัก และได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงานของศูนย์ฯ และสถานีฯ ที่ได้โอนย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะฯ  
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตร น าโดย ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร  จึงได้จัดการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะเกษตร (วาระพิเศษ) ข้ึนเพื่อให้หน่วยงานสมาชิกใหม่ของคณะเกษตร ได้แก่ 

1. สถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. สถานีวิจัยปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
4. ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ จังหวัดนครราชสีมา 
5. สถานีวิจัยลพบุรี (โคกเจริญ) จังหวัดลพบุรี 
6. สถานีวิจัยเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนียด) จังหวัดลพบุรี 
8. สถานีวิจัยทับกวาง จังหวัดสระบุรี 

ได้น าเสนอรายละเอียด ทุกด้าน ทุกมิติ เช่น ศักยภาพของศูนย์และสถานี เพื่อรองรับงานวิจัย การบริการ
วิชาการ และการเรียนการสอน ตลอดจนข้อมูลบุคลากร ความสัมพันธ์กับชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ รวมถึง
ปัญหา และอุปสรรคที่เกดิข้ึนของศูนย์และสถานีต่างๆ  เสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน เพื่อการพัฒนาของศูนย์และสถานีที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ครบวงจร  ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 29 
เมษายน 2557



ฉบับพิเศษ 

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และคุณยุพา วงษ์อุบล ผู้อ านวยการกองแผนงาน เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร
คณะเกษตร น าโดยคณบดีคณะเกษตร เรื่องการได้รับโอนสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร และสถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและ
พัฒนาด้านพืชศาสตร์ รวมทั้งสถานีวิจัยทับกวาง จากสถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ เพื่อท าความเข้าใจ
ร่วมกัน เกี่ยวกับหน่วยงานของศูนย์ฯ และสถานีฯ ที่ได้โอนย้ายมาอยู่ภายใต้
การดูแลของคณะฯ เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 2556 

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ผศ.ดร.สุตเขตต์ 

นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ รศ.ดร.เอ็จ สโรบล เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน
อินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ และสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนา เพื่อท า
ความรู้จัก พบปะ พูดคุย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2556 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่างแห่งชาติ(ไร่สุวรรณ) จ.นครราชสีมา 



ฉบับพิเศษ

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ศกร 
คุณวุฒิฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง’56 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จ.
นครราชสีมา ซึ่งในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีท าบุญเลี้ยงพระ พิธีมอบรางวัลให้แก่เกษตรในด้านต่างๆ และได้เยี่ยมชมโรงผลิตน้ านม
ข้าวโพดร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น าโดยนายนิวัติ ประสานพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จากนั้นในช่วงบ่ายได้เข้าประชุมด้านบัญชี และการเงินร่วมกับบุคลากรจากคณะเกษตร ศูนย์ สถานี ร่วมด้วยกองแผนงาน กอง
คลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2556 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ร่วมด้วยคุณยุพา วงษ์อุบล ผู้อ านวยการกองแผนงาน กองคลัง 
กองการเจ้าหน้าที่ รวมถึงส านักกฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะเกษตร น าโดยคณบดีคณะ
เกษตร และบุคลากรจากศูนย์ สถานี ที่โอนย้ายเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะเกษตร เพื่อท าความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับ
หน่วยงานของศูนย์ฯ และสถานีฯ ที่ได้โอนย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะฯ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2556  ณ ห้องประชุม คณะ
เกษตร และห้องประชุมก ำพลอดุลย์วิทย์ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี



คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์อาวุโส
คณะเกษตร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการผู้บริหาร
พบบุคลากรคณะเกษตร  ปี พ.ศ. 2556 เนื่องในวันปี
ใหม่ให้กับบุคลากรคณะเกษตร และศูนย์ สถานีภายใต้การดูแลของคณะเกษตร  โดยช่วงเช้า
เป็นพิธีสงฆ์ ท าบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง”บุคลากร
คณะเกษตรภายในความเปลี่ยนแปลง” โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัย และจัดเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  และการน าเสนอผลผลติ
ที่โดดเด่นของแต่ละศูนย์ สถานีอีกด้วย โดยมี ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะ
เกษตรเป็นประธานงาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร



ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ร่วมด้วย ผศ.ดร.
พัชรียา บุญกอแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าทีมงานคณะเกษตรเข้า
ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร(เพนียด)จังหวัดลพบุรี
และสถานีวิจัยลพบุรี (โคกเจริญ) จังหวัดลพบุรี ภายใต้สังกัดคณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท้ังน้ีได้เข้าประชุมร่วมกับ อบต.เพนียดเพื่อ
หาข้อสรุปเรื่องการขอถอนสถาพพื้นท่ี เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2556

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร(เพนยีด)จังหวัดลพบุรี

สถานีวิจัยลพบุรี (โคกเจริญ) จังหวัดลพบุรี 



ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาต ิและสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกจิ จังหวัดนครราชสีมา 

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ร่วมด้วย ผศ.
ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิ์รณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย น าทีมงานคณะเกษตเข้า
ตรวจเย่ียม สถานีวิจัยปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าว
โพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ
จังหวัดนครราชสีมา และสถานีวิจัยทับกวาง จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2556

สถานีวิจัยทับกวาง จังหวัดสระบุรี

สถานีวิจัยปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 



ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ร่วมด้วย
ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ศกร
คุณวุฒิฤทธิ์รณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร น าทีมงานคณะเกษตรเข้าตรวจเย่ียม
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีวิจัยเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันท่ี 19-20 เมษายน และวันท่ี 25
เมษายน 2556 ตามล าดับ

สถานีวิจัยเพชรบูรณ ์จังหวัดเพชรบรูณ ์

สถานีวิจัยเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา



ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.อุดม
ศักด์ิ เลิศสุชาติวนิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และทีมงานคณะ
เกษตร ประชุมร่วมกับ อบต.เพนียด และผู้น าชุมชน เพื่อหาข้อสรุป
เร่ืองการพิจารณาถอนสภาพท่ีดิน และขอคืนท่ีดินบางส่วนของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนียด) จังหวัดลพบุรี
ท้ังน้ีได้พบนายช่างเพื่อส ารวจหมุดท่ีดินในการรังวัดพื้นท่ีเบ้ืองต้น
ด้วย เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
เพนียด จ.ลพบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
(เพนียด) จังหวัดลพบุรี

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร น าทีมผู้บริหาร
คณะเกษตร ประชุมร่วมกับบริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย) 
จ ากัด ในความร่วมมือด้านการพัฒนาสุกร  รวมท้ังได้
ติดตามปัญหาเร่ืองสัมปทานการระเบิดหิน ณ สถานีวิจัย 
ทับกวาง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2557



ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร น าทีมผู้บริหาร
คณะเกษตร ประชุมร่วมกับหัวหน้าศูนย์วิจัยข้าวโพดและ
ข้าวฟ่างแห่งชาติ และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงโรงผลิตน้ านม
ข้าวโพด เพื่อขออนุญาตจดทะเบียน อย. รวมท้ังได้ติด
ตามปัญหาเร่ืองทั่วไป ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะเกษตร น าโดยคณบดีคณะ
เกษตร และบุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนียด) 
และศูนย์วิจัยลพบุร(ีโคกเจริญ) จังหวัดลพบุรี 

เร่ืองการยุบรวมสถานีฯ เพื่อท าความเข้าใจ หาแนวทาง 
และหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรมีสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน ในอนาคต เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 2556 



คณะเกษตร โดย ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตรและคณะเกษตรก าแพงแสน โดย ผศ.ดร.เสกสม 
อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ร่วมกันจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตร (วาระพิเศษ) ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการประจ าคณะของทั้ง 2 คณะ ได้ประชุมร่วมเชิงนโยบายในการบูรณาการภารกิจ 7 ด้าน โดยได้
มอบหมายคณะท างานในแต่ละด้าน ได้แก่ การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ/ บริหารทรัพยากร ทรัพยากรบุคคล การบริหาร 
วิเทศสัมพันธ์ และกิจการนิสิต  ทั้งน้ีเพื่อตอบรับการจัดกลุ่มภารกิจเชิงบูรณาการหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในครั้งน้ีได้จัดให้มีกิจกรรม workshop ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการบูรณาการการท างาน และ
น าเสนอผลการท า workshop ในช่วงบ่าย ส าหรับแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกันในทุกมิติน้ี จะเสริมสร้างให้คณะเกษตร
มีความเข้มแข็ง สามารถรองรับภารกิจงานด้านต่างๆ ได้ครบถ้วน อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ในการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 
อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557

ฉบับพิเศษ 30 เมษายน 2557



ผู้บริหารคณะเกษตร จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน และช่วย
วิชาการ คณะเกษตร ประจ าปี 2557 เร่ือง “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร” 
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตร รวมท้ังศูนย์ฯ สถานีฯท่ีเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะ
เกษตร ได้พบปะ ท าความรู้จัก และร่วมเข้ารับฟังข้อมูลความ เป็นมาโครงสร้างใหม่ของคณะ
เกษตร เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน  และสามารถประสานงานร่วมกันในภารกิจของคณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “รวงทองเกียรติคุณ” ให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน และช่วยวิชาการ ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร เมื่อ 17 
กรกฎาคม 2557



ผู้บริหารคณะเกษตร จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน และช่วย
วิชาการ คณะเกษตร ประจ าปี 2557 เร่ือง “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร” 
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตร รวมท้ังศูนย์ฯ สถานีฯท่ีเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะ
เกษตร ได้พบปะ ท าความรู้จัก และร่วมเข้ารับฟังข้อมูลความ เป็นมาโครงสร้างใหม่ของคณะ
เกษตร เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน  และสามารถประสานงานร่วมกันในภารกิจของคณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “รวงทองเกียรติคุณ” ให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน และช่วยวิชาการ ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร เมื่อ 17 
กรกฎาคม 2557


