สืบเนื่องจากการที่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับโอนสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร และสถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์ รวมทั้งสถานีวิจัยทับกวาง จากสถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์มานั้น เพื่อให้คณะกรรมการประจาคณะเกษตรได้ทา
ความรู้จัก และได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงานของศูนย์ฯ และสถานีฯ ที่ได้โอนย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะฯ
คณะกรรมการประจาคณะเกษตร นาโดย ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร จึงได้จัดการประชุมกรรมการ
ประจาคณะเกษตร (วาระพิเศษ) ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานสมาชิกใหม่ของคณะเกษตร 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
ได้นาเสนอรายละเอียด ทุกด้าน ทุกมิติ เช่น ศักยภาพของศูนย์และสถานี เพื่อรองรับงานวิจัย การบริการ
วิชาการ และการเรียนการสอน ตลอดจนข้อมูลบุคลากร ความสัมพันธ์กับชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ รวมถึง
ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นของศูนย์และสถานีต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจาคณะ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน เพื่อการพัฒนาของศูนย์และสถานีที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ครบวงจร ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอัง คารที่ 29
เมษายน 2557

ฉบับพิเศษ

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และคุณยุพา วงษ์อุบล ผู้อานวยการกองแผนงาน เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร
คณะเกษตร นาโดยคณบดีคณะเกษตร เรื่องการได้รับโอนสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร และสถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและ
พัฒนาด้านพืชศาสตร์ รวมทั้งสถานีวิจัยทับกวาง จากสถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ เพื่อทาความเข้าใจ
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 เพื่อทา
ความรู้จัก พบปะ พูดคุย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2556 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่างแห่งชาติ(ไร่สุวรรณ) จ.นครราชสีมา

ฉบับพิเศษ

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ร่วมด้วยคุณยุพา วงษ์อุบล ผู้อานวยการกองแผนงาน กองคลัง
กองการเจ้าหน้าที่ รวมถึงสานักกฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะเกษตร นาโดยคณบดีคณะ
เกษตร และบุคลากรจากศูนย์ สถานี ที่โอนย้ายเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะเกษตร เพื่อทาความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับ
หน่วยงานของศูนย์ฯ และสถานีฯ ที่ได้โอนย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะฯ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2556 ณ ห้องประชุม คณะ
เกษตร และห้องประชุมกำพลอดุลย์วิทย์ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ศกร
คุณวุฒิฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง’56 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จ.
นครราชสีมา ซึ่งในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทาบุญเลี้ยงพระ พิธีมอบรางวัลให้แก่เกษตรในด้านต่างๆ และได้เยี่ยมชมโรงผลิตน้านม
ข้าวโพดร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาโดยนายนิวัติ ประสานพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากนั้นในช่วงบ่ายได้เข้าประชุมด้านบัญชี และการเงินร่วมกับบุคลากรจากคณะเกษตร ศูนย์ สถานี ร่วมด้วยกองแผนงาน กอง
คลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2556 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์อาวุโส
คณะเกษตร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการผู้บริหาร
พบบุคลากรคณะเกษตร ปี พ.ศ. 2556 เนื่องในวันปี
ใหม่ให้กับบุคลากรคณะเกษตร และศูนย์ สถานีภายใต้การดูแลของคณะเกษตร โดยช่วงเช้า
เป็นพิธีสงฆ์ ทาบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง”บุคลากร
คณะเกษตรภายในความเปลี่ยนแปลง” โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกู ร รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัย และจัดเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และการนาเสนอผลผลิต
ที่โดดเด่นของแต่ละศูนย์ สถานีอี กด้วย 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 นาทีมงานคณะเกษตรเข้า
ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร(เพนียด)จังหวัดลพบุรี
และสถานีวิจัยลพบุรี (โคกเจริญ) จังหวัดลพบุรี ภายใต้สังกัดคณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ได้เข้าประชุมร่วมกับ อบต.เพนียดเพื่อ
หาข้อสรุปเรื่องการขอถอนสถาพพื้นที่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร(เพนียด)จังหวัดลพบุรี

สถานีวิจัยลพบุรี (โคกเจริญ) จังหวัดลพบุรี

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ร่วมด้วย ผศ.
ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิ์รณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นาทีมงานคณะเกษตเข้า
ตรวจเยี่ยม สถานีวิจัยปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าว
โพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ
จังหวัดนครราชสีมา และสถานีวิจัยทับกวาง จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกจิ จังหวัดนครราชสีมา
สถานีวิจัยปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สถานีวิจัยทับกวาง จังหวัดสระบุรี

สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานีวิจัยเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ร่วมด้วย
ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ศกร
คุณวุฒิฤทธิ์รณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นาทีมงานคณะเกษตรเข้าตรวจเยี่ยม
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีวิจัยเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน และวันที่ 25
เมษายน 2556 ตามลาดับ

ผศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.อุดม
ศักดิ์ เลิศสุชาติวนิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และทีมงานคณะ
เกษตร ประชุมร่วมกับ อบต.เพนียด และผู้นาชุมชน เพื่อหาข้อสรุป
เรื่องการพิจารณาถอนสภาพที่ดิน และขอคืนที่ดินบางส่วนของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนียด) จังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ได้พบนายช่างเพื่อสารวจหมุดที่ดินในการรังวัดพื้นที่เบื้องต้น
ด้วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
เพนียด จ.ลพบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
(เพนียด) จังหวัดลพบุรี

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร นาทีมผู้บริหาร
คณะเกษตร ประชุมร่วมกับบริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
จากัด ในความร่วมมือด้านการพัฒนาสุกร รวมทั้งได้
ติดตามปัญหาเรื่องสัมปทานการระเบิดหิน ณ สถานีวิจัย
ทับกวาง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร นาทีมผู้บริหาร
คณะเกษตร ประชุมร่วมกับหัวหน้าศูนย์วิจัยข้าวโพดและ
ข้าวฟ่างแห่งชาติ และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงโรงผลิตน้านม
ข้าวโพด เพื่อขออนุญาตจดทะเบียน อย. รวมทั้งได้ติด
ตามปัญหาเรื่องทั่วไป ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ และสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย เข้า ประชุม ร่วมกับ ผู้บริห ารคณะเกษตร นาโดยคณบดีคณะ
เกษตร และบุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (เพนียด)
และศูนย์วิจัยลพบุร(ี โคกเจริญ) จังหวัดลพบุรี
เรื่องการยุบรวมสถานีฯ เพื่อทาความเข้าใจ หาแนวทาง
และหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรมีสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ในอนาคต เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. 2556

ฉบับพิเศษ 30 เมษายน 2557

คณะเกษตร โดย ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตรและคณะเกษตรกาแพงแสน โดย ผศ.ดร.เสกสม
อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร วิทยาเขตกาแพงแสน ได้ร่วมกันจัดการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตร (วาระพิเศษ) ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการประจาคณะของทั้ง 2 คณะ ได้ประชุมร่วมเชิงนโยบายในการบูรณาการภารกิจ 7 ด้าน โดยได้
มอบหมายคณะทางานในแต่ละด้าน ได้แก่ การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ/ บริหารทรัพยากร ทรัพยากรบุคคล การบริหาร
วิเทศสัมพันธ์ และกิจการนิสิต ทั้งนี้เพื่อตอบรับการจัดกลุ่มภารกิจเชิงบูรณาการหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรม workshop ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการบูรณาการการทางาน และ
นาเสนอผลการทา workshop ในช่วงบ่าย สาหรับแนวทางการบูรณาการการทางานร่วมกันในทุกมิตินี้ จะเสริมสร้างให้คณะเกษตร
มีความเข้มแข็ง สามารถรองรับภารกิจงานด้านต่างๆ ได้ครบถ้วน อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ในการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3
อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557

ผู้บริ หารคณะเกษตร จัด โครงการประชุม สัมมนาบุค ลากรสายสนับ สนุ น และช่ว ย
วิชาการ คณะเกษตร ประจาปี 2557 เรื่อง “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร”
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตร รวมทั้งศูนย์ฯ สถานีฯที่เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะ
เกษตร ได้ พบปะ ทาความรู้จัก และร่วมเข้ ารั บฟัง ข้อ มูลความ เป็น มาโครงสร้า งใหม่ข องคณะ
เกษตร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถประสานงานร่วมกันในภารกิจของคณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “รวงทองเกียรติคุณ” ให้กับบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น และช่ว ยวิ ชาการ ณ ห้ อ งประชุม รวงข้ า ว อาคารวชิร านุส รณ์ คณะเกษตร เมื่อ 17
กรกฎาคม 2557

ผู้บริ หารคณะเกษตร จัด โครงการประชุม สัมมนาบุค ลากรสายสนับ สนุ น และช่วย
วิชาการ คณะเกษตร ประจาปี 2557 เรื่อง “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร”
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตร รวมทั้งศูนย์ฯ สถานีฯที่เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะ
เกษตร ได้ พบปะ ทาความรู้จัก และร่วมเข้ ารั บฟัง ข้อ มูลความ เป็น มาโครงสร้า งใหม่ของคณะ
เกษตร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถประสานงานร่วมกันในภารกิจของคณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “รวงทองเกียรติคุณ” ให้กับบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น และช่ว ยวิ ชาการ ณ ห้ อ งประชุม รวงข้ า ว อาคารวชิร านุส รณ์ คณะเกษตร เมื่อ 17
กรกฎาคม 2557

