
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือน กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๙



	 นบัเป็นการเดนิหน้าและสร้างต้นแบบมาตรฐาน	 
ในกระบวนการสรรหาต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์	 และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูท้รงคณุวฒุ	ิตามพ.ร.บ.	มก.	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยใช้ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ว่าด้วย 
คุณสมบัติ	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการสรรหานายก 
สภามหาวทิยาลยั	และกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ซึ่งออกตามพ.ร.บ.	
มก.	พ.ศ.	๒๕๕๘
 ทัง้นี ้มตทิีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วาระพเิศษ ครัง้ที ่๔/๒๕๕๙  วนัท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ.  
๒๕๕๙ เห็นชอบให้ด�าเนนิการในเรือ่งส�าคญั ๒ เรือ่ง  
และคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อท�า
หน้าที่เป็นประธานและกรรมการ ดังนี้
 ๑.	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร 
ด�ารงต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ซ่ึงด�าเนนิการตามมาตรา ๗๖ ของพระราชบญัญติั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (พ.ร.บ. มก.) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยก�าหนดให้มสีภามหาวทิยาลยัชดุใหม่ไม่เกนิหนึง่ปี  

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้า การสรรหาองค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย

การสรรหา	และการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามพ.ร.บ. มก.  
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจ�านวนทัง้ส้ิน ๒๙ คน ประกอบด้วย  
บุคคลภายนอก ๑๘ คน บุคลากรภายใน ๑๑ คน  
และมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๓ ปี ซึง่ผูไ้ด้รบั 
การสรรหาเป็นนายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
และกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคุณวฒุ ิจะต้อง 
น�าช่ือข้ึนทลูเกล้า ฯ เพ่ือทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ  
แต่งตั้งต่อไป องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  มีดังนี้
 ๑. นายกสภามหาวิทยาลัย
 ๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
  จ�านวน ๑๕ คน (มาจากการเสนอช่ือของ 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑ คน)

 ๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง   
  ๕ คน ได้แก่ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
  ส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั ประธานกรรมการ 
  วิชาการ ประธานสภาพนักงาน และนายก 
  สมาคมนิสติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ�านวน ๑ คน   
  ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี
 ๕. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ�านวน ๓ คน  
  ซ่ึงเลือกจากผูด้�ารงต�าแหน่งคณบด ีผูอ้�านวยการ  
  หรอืหวัหน้าส่วนงาน คณะ วทิยาลยั สถาบนั  
  หรือส�านัก
 ๖. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ�านวน ๓ คน   

  ซึง่เลอืกจากคณาจารย์ประจ�าทีท่�าการสอน 
  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมิใช่ผู้ด�ารง 
  ต�าแหน่งรองอธกิารบด ีคณบด ีผูอ้�านวยการ  
  หรือหัวหน้าส่วนงาน
 ๗. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ�านวน ๑ คน  
  ซึง่เลอืกจากพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนนุ 
  ทีป่ฏบัิติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมิใช่ 
  ผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบด ีคณบด ีผูอ้�านวยการ  
  หรือหัวหน้าส่วนงาน
 ทัง้นี ้ให้สภามหาวทิยาลยั แต่งตัง้รองอธกิารบดี
คนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและให้ผู้
อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วย
เลขานุการ

นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ(ประกาศใน 
ราชกจิานเุบกษาวนัที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)  
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงมีมติเห็นชอบให้ 
พลเอกวุฒินันท ์ 	 ลีลายุทธ	กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู ้ทรงคุณวุฒิ เป็น 
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู ้สมควรด�ารง 
ต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และรองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ  
เป็นกรรมการสรรหา
 ๒.	การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผูส้มควร 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ	ที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย	์ 
ดร.ธงชัย	 สุวรรณสิชณน์ ผู้อ�านวยการสถาบัน 
วิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู ้บริหาร  
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ารง 
ต�าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 เน่ืองจากการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้องเร่งด�าเนิน 
การตามระยะเวลาที่ พ.ร.บ. มก. พ.ศ. ๒๕๕๘  
ก�าหนดไว้ ในขณะเดียวกนั สภามหาวทิยาลยัก�าลงั
จัดท�าวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย 
การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใช ้ เป ็นกรอบ 
นโยบายในการสรรหาอธิการบดีและผู ้บริหาร  
ดังน้ัน ทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยั จงึมมีตเิห็นชอบ  
ท่ีจะให้มกีารสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ ก่อนที่จะมีการ 
สรรหาอธิการบดีคนที่ ๑๕ เพื่อความรอบคอบ  
โปร ่งใส เป ็นไปตามขั้นตอนของข ้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 
เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตามพ.ร.บ. 
มก. พ.ศ. ๒๕๕๘ ด�าเนินการสรรหาอธิการบดี 
คนที่ ๑๕ ตามข้อบังคับดังกล่าว ต่อไป
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การสรรหานายกสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
 วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี  
พลเอก วฒุนินัท์ ลลีายทุธ กรรมการสภามหาวทิยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ได้จัดให้มีการชี้แจง 
แนวทางการด�าเนนิการสรรหาผูส้มควรด�ารงต�าแหน่ง 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อประชาคม 
มหาวทิยาลยั ณ ห้องประชมุสธุรรม อารกีลุ โดยม ี
การถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบสารสนเทศ 
(Teleconference) ไปยงัทกุวทิยาเขต และผ่าน
ระบบออนไลน์ (Nontri Live) และได้มีหนังสือ
ให้ส่วนงานเสนอชือ่ผูส้มควรด�ารงต�าแหน่งนายก
สภามหาวทิยาลยั ส่วนงานละไม่เกนิสามช่ือ โดย
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอชื่อจาก

บุคลากรของส่วนงาน และเสนอชื่อผ่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการประจ�าส่วนงาน  เป็น
ทีเ่รยีบร้อยแล้ว เสนอมายงัฝ่ายเลขานกุารฯ เพือ่
ตรวจสอบข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ 
และความเหมาะสมอ่ืนๆ เพื่อเสนอให้คณะ
กรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรอง
 เม่ือคณะกรรมการสรรหาฯ พจิารณากลัน่กรอง 
โดยละเอยีดรอบคอบรายชือ่ทีเ่สนอ ประกอบกบั
ข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และความ
เหมาะสมอื่นๆ และลงมติพร้อมชี้แจงเหตุผลเชิง
วเิคราะห์ประกอบการเสนอชือ่ ต่อรกัษาการแทน
อธิการบดี และมหาวิทยาลัยได้มีบันทึกเสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยไป
ยังส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งขณะ
นีอ้ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการเพือ่ทรงพระกรณุาฯ 
โปรดเกล้าแต่งตั้งฯ ต่อไป 

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
 วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ารงต�าแหน่ง 
นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผูท้รงคณุวฒุิ  
โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั สุวรรณสิชณน์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  
เป็นประธาน ได้จดัให้มกีารชีแ้จงแนวทางการด�าเนนิ
การสรรหาผูส้มควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผูท้รงคณุวฒุ ิ ต่อประชาคม
มหาวทิยาลยั ณ ห้องประชมุสธุรรม อารกีลุ โดยม ี
การถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบสารสนเทศ 
(Teleconference) ไปยังทุกวิทยาเขต และผ่าน
ระบบออนไลน์ (Nontri Live) และได้มีหนงัสอืให้
ส่วนงานเสนอชือ่ผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
สภามหาวทิยาลยั ผูท้รงคณุวฒุ ิ ส่วนงานละไม่เกิน  
๑๕ ชื่อ โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็นในการ
เสนอชื่อจากบุคลากรของส่วนงาน และเสนอช่ือ 
ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการประจ�าส่วนงาน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เสนอมายังฝ่ายเลขานุการฯ  
เพือ่ตรวจสอบข้อมลูประวัต ิผลงาน ประสบการณ์  
และความเหมาะสมอ่ืนๆ เพือ่เสนอให้คณะกรรมการ 
สรรหาฯ พจิารณากลัน่กรอง
 เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากล่ันกรอง 
โดยละเอยีดรอบคอบตามรายชือ่ท่ีเสนอประกอบ
กับข้อมูลประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ และลงมตพิร้อมชีแ้จงเหตผุล 
เชงิวิเคราะห์ประกอบการเสนอชือ่ จ�านวน ๒๐ ราย  
ต่อรกัษาการแทนอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ได้มหีนงัสือเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
จ�านวน ๑๕ รายแรก ไปยงัส�านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศกึษา เมือ่วนัจันทร์ที ่๔ กรกฎาคม พ.ศ.  
๒๕๕๙ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการเพื่อ 
ทรงพระกรณุาฯ โปรดเกล้าแต่งตัง้ฯ ต่อไป
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การสรรหา	และการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ก�าหนดปฏิทิน
การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู ้บริหาร ซ่ึงเลือกจากผู ้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี  
ผูอ้�านวยการ หรือหวัหน้าส่วนงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่  
ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ วทิยาลยั สถาบนั หรอืส�านกั 
และท�าบันทึกแจ้งรับสมัครผู ้บริหารท่ีประสงค ์
จะสมัครรัคดัเลือก ปรากฏว่ามผู้ีสมคัรท้ังส้ิน ๕ ราย
 มหาวทิยาลัยได้ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการ
พจิารณาคดัเลอืกผูส้มควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจาก
คณบด ีผู้อ�านวยการ หรอืหวัหน้าส่วนงานทีเ่รยีกช่ือ
อย่างอืน่ ทีมี่ฐานะเทยีบเท่าคณะ วิทยาลยั สถาบนั 
หรือส�านัก ซึ่งประกอบด้วยคณบดี ผู้อ�านวยการ
สถาบัน/ส�านักที่ไม่ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
จ�านวน ๓๔ ราย 
 คณะกรรมการฯ ได้มกีารประชมุครัง้ที ่ ๑/๒๕๕๙  
เม่ือวนัที ่๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่เลอืกประธาน 
และเลขานกุารคณะกรรมการคดัเลอืกฯ ซ่ึงท่ีประชุมฯ  
ได้มมีตเิลอืก รองศาสตราจารย์บญัชา ขวญัยืน คณบดี
คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก�าแพงแสน เป็นประธานและ  
นางอารย์ี ธญักิจจานกุจิ ผูอ้�านวยการส�านกัหอสมดุ 
เป็นเลขานกุาร พร้อมกบัก�าหนดหลักเกณฑ์และวธิกีาร 

คดัเลอืกผูส้มควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลยั  
ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากคณบดี ผู้อ�านวย
การ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน และส�านัก 
 ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อ
รบัฟังการน�าเสนอวสิยัทศัน์ของผูส้มคัรและท�าการ
ลงมติคัดเลือก โดยผลการคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั ประเภทผูบ้รหิาร ซึง่เลอืกจากผูด้�ารง
ต�าแหน่งคณบด ีผูอ้�านวยการ หรือหวัหน้าส่วนงาน
ท่ีเรยีกชือ่อย่างอ่ืนทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ วทิยาลัย 
สถาบัน หรือส�านัก จากการลงคะแนนของคณะ
กรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ มีผู้ได้คะแนนสูงสุด 
๓ อันดับแรก เรียงตามตัวอักษร ดังนี้
 ๑. รองศาสตราจารย์ศศิวิมล  มีอ�าพล   
   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร   
  คณบดีคณะเกษตร
 ๓. ศาสตราจารย์สุภา  หารหนองบัว   
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้จดัท�าผลสรปุประกอบ 
กับความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์การเสนอชื่อผู้ได้รับ

การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประเภทผู้บริหาร	ซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	
ผู้อ�านวยการ	หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	วิทยาลัย	สถาบัน	หรือส�านัก

รศ.ศศิวิมล		มีอ�าพล

ผศ.สุตเขตต์		นาคะเสถียร	

ศ.สุภา		หารหนองบัว		

การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	ซึง่เลอืกจากคณาจารย์ประจ�า	
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน		
ครั้งแรก	ตามพ.ร.บ.	มก.	พ.ศ.	๒๕๕๘
 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธกิารบดี 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึง่เลอืกจากคณาจารย์
ประจ�า และคณะกรรมการคดัเลอืกกรรมการสภา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึง่เลอืกจากพนกังาน 
มหาวทิยาลัยสายสนบัสนนุ โดยมี รองศาสตราจารย์  
ดร.เจรญิศกัดิ ์ ศาลากจิ ประธานสภาข้าราชการ  
(โดยต�าแหน่งตามข้อบงัคบัฯ) เป็นประธาน และ 
กรรมการประกอบด้วยผู้แทนกรรมการประจ�าวิทยาเขต  
ประเภทคณาจารย์ประจ�า ๓ วทิยาเขต ผูอ้�านวยการ 
ส�านกังานกฎหมาย โดยมรีกัษาการแทนผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานสภามหาวทิยาลยั เป็นเลขานกุาร ทัง้สองชดุ  
เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

กรรมการสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือก
จากคณาจารย์ประจ�า และพนกังานมหาวิทยาลยั
 คณะกรรมการฯ ทั้งสองชุดได้ก�าหนดกรอบ 
แนวทางการด�าเนินการคัดเลือกกรรมการสภา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึง่เลอืกจากคณาจารย์ 
ประจ�า และกรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
ซึง่เลอืกจากพนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนนุ 
โดยมกีารช้ีแจงขัน้ตอนการคดัเลือกกรรมการการ
สภามหาวทิยาลยัทัง้ ๒ ประเภท ในวนัพฤหสับดทีี่  
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุสุธรรม  
อารีกุล และให้ผู้สมัครรับเลือก แสดงวิสัยทัศน ์
ต่อประชาคม ในวนัพธุที ่๑๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
และจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่  
๒๓ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.  
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการคดัเลือกฯ  
ก�าหนดไว้ ปรากฎผลการเลือกตั้ง เรียงตาม 
ตัวอักษร ดังนี้

คณาจารย์ประจ�า	๓	คน

 ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ พทัธนนัท์  หรรษาภริมย์โชค  
  คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
  วทิยาเขตก�าแพงแสน
 ๒. รองศาสตราจารย์ วรีชยั  พทุธวงศ์
  คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์
  วทิยาเขตก�าแพงแสน
 ๓. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท สมุติร สวุรรณ 
  คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์
  วทิยาเขตก�าแพงแสน
      
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ	๑	คน

 ๑. นายโชคชยั  เอกทศันาวรรณ   
  สงักดัศนูย์วจิยัข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
  คณะเกษตร

เลือกเป็นผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั ประเภทผูบ้รหิาร ซึง่เลอืกจากผูด้�ารง
ต�าแหน่งคณบดี ผูอ้�านวยการ หรือหวัหน้าส่วนงาน
ทีเ่รียกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเท่าคณะ วิทยาลยั 
สถาบัน หรือส�านัก เสนอรักษาการแทนอธิการบดี
เพื่อด�าเนินการต่อไป 
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แต่งต้ังผู้บริหารและต�าแหน่งทางวิชาการ

 ในระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ได้แต่งตั้งคณบดี จ�านวน ๓ ราย และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จ�านวน ๔ ราย ดังนี้
 
	 แต่งตั้งคณบดี		

	 การประชุมครั้งที่	๔/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๒๕	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙ ได้แต่งตั้ง 
 - รศ.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ ด�ารงต�าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๔ ปี 

 การประชุมครั้งที่	๕/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๓๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙ ได้แต่งตั้ง 
 - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลเรือโท นิรุทธิ์ หงส์ประสิทธิ์ ด�ารงต�าแหน่งในการบริหารเป็น 
  คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดย 
  มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๔ ปี 

	 การประชุมวาระพิเศษครั้งที่	๕/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙ ได้แต่งตั้ง 
 - รศ.ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล ด�ารงต�าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่ 
  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๔ ปี 

	 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ	

 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณอันเป็นการ
ยกย่องผู้ที่มีความรู้ความสามารถและท�าประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง
โดยในระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มี
มติอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ๔ ราย ดังนี้
 ๑. ศาสตราจารย์พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๓๐  
  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐  
  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
 ๒. ศาสตราจารย์สุพัฒน์ อรรถธรรม ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๒๑  
  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗  
  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
 ๓. ศาสตราจารย์ทิพย์วดี อรรถธรรม ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๔  
  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗  
  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
 ๔. ศาสตราจารย์สิรนุช  ลามศรีจันทร์ ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๑  
  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (มตสิภามหาวทิยาลยั ในการประชมุคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันจนัทร์ที่  
  ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

มติแต่งตั้งผู้บริหารใหม่
และต�าแหน่งทางวิชาการ

รศ.ดร.สมหวัง	ขันตยานุวงศ์

ศ.เกียรติคุณ	พลเรือโท	
นิรุทธิ์		หงส์ประสิทธิ์

รศ.ปัทมาวดี		เล่ห์มงคล

ศ.สุพัฒน์	อรรถธรรม

ศ.พีระศักดิ์		ศรีนิเวศน์

ศ.ทิพย์วดี		อรรถธรรม

ศ.สิรนุช		ลามศรีจันทร์
รศ.ศศิวิมล		มีอ�าพล

ผศ.สุตเขตต์		นาคะเสถียร	

ศ.สุภา		หารหนองบัว		
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ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายก
สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	ได้ลงนามอนมุตั ิ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 
สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ประกาศมหาวทิยาลยั	 
และข้อบังคับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๕๘	ระหว่างเดอืนเมษายน - 
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๑๓ ฉบับ ดังนี้

	 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
จ�านวน ๒ ฉบับ
 ๑. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ารง
ต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๒. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 ประกาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  จ�านวน 
๓ ฉบับ
 ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส�าหรับสาขา
วิชา ครยุวิทยฐานะ เขม็วทิยฐานะ และครุยประจ�า
ต�าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  
ครุยประจ�าต�าแหน่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
อนุมัติประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย

 ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
การรับเข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
	 ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  จ�านวน 
๘ ฉบับ
 ข้อบงัคบักลุม่สภามหาวทิยาลยั จ�านวน ๑ ฉบับ
 ๑. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตศาสตร์ ว่าด้วย
การควบคุมสถานศึกษา หรือสถาบันสมทบใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ข้อบังคบักลุม่บรหิารงานบคุคล จ�านวน ๔ ฉบบั
 ๑. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตศาสตร์ ว่าด้วย
สภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตศาสตร์ ว่าด้วย 
การก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓. ข้อบงัคับมหาวทิยาลยัเกษตศาสตร์ ว่าด้วย
การก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการ 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า
ด้วยอ�านาจการส่ังลงโทษ วิธีการออกค�าสั่ง และ
การแก้ไขค�าสัง่เกีย่วกบัการลงโทษส�าหรบัพนกังาน
และข้าราชการในสงักดัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙
 ข้อบงัคับกลุม่การศึกษาและนิสติ จ�านวน ๓ ฉบับ
 ๑. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตศาสตร์ ว่าด้วย
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓. ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตศาสตร์ ว่าด้วย
การก�าหนดเคร่ืองแต่งกายนิสิตของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 
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งานวันร�าลึกพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล	พระอฐัมรามาธบิดินทร	
เสด็จพระราชด�าเนินทรงหว่านข้าว	ณ	เกษตรกลางบางเขนเข้าเฝ้า	ฯ	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี	เนือ่งในวนัอาสาฬหบชูา 
ประจ�าปี	๒๕๕๙

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง  
ณ บริเวณพื้นที่รอบ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  
ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะอาจารย์และนิสิต คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�านัก
พระราชวงั เนือ่งในวนัอาสาฬหบชูา ประจ�าปี ๒๕๕๙ เมือ่วนัองัคารที่  
๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 ในการนี้ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี รองศาสตราจารย์  
ดร.วโิรจ อิม่พทิกัษ์ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะท�างานเฝ้าทูลละอองพระบาท  
กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๓ โครงการ  
ประกอบด้วย ความคืบหน้าโครงการจัดท�าแผนแม่บทเพื่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว คุ ้งบางกระเจ้า สู ่ความยั่งยืน  
ความคบืหน้าศนูย์เกษตรกรรมป่าไม้ปากซอง มหาวิทยาลยัจ�าปาสกั 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ความคืบหน้าการจัด
ตั้งสถาบันเทคโนโลยีก�าปงสะปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รบัเสดจ็	ฯ	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ	เสด็จทรงเปิดงาน	
“โครงการหลวง	๔๗”
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรง 
เปิดงาน“โครงการหลวง ๔๗” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชนีินาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและผลผลิต
ของมลูนิธ ิฯ ณ บริเวณชัน้ ๑ ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 ในการนีร้องศาสตราจารย์ ดร.วโิรจ อิม่พิทักษ์ นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะท�างานเฝ้ารับเสด็จ

 รองศาสตราจารย ์  ดร. วิโรจ  
อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เ กษตรศ าสต ร ์  เ ป ็ นป ร ะ ธ าน  
“งานวั นร� าลึ กพระบาทสม เด็ จ 
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอั ฐมรามาธิบ ดินทร  เสด็ จ
พระราชด�าเนินทรงหว่านข้าว ณ 
เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันท่ี ๕ 
มิถุนายน ๒๔๘๙” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชมรม มก.อาวุโส บุคลากร 
นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระมหากษัตริย์ไทยทั้ง ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา 
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรง 
หว่านข้าวในแปลงนาหลังตึกขาว (ปัจจุบันคือตึกพืชพรรณของกรมวิชาการเกษตร) 
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ อันเป็นพระราชกรณียกิจครั้งแรกที่เสด็จ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังเป็นพระราชกรณียกิจสุดท้ายในแผ่นดินใน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เม่ือวัน
จนัทร์ที ่๖ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกุล อาคารสารนเิทศ ๕๐ ปี



นายกสภามหาวิทยาลัย	
ร่วมปลูกต้นยางนา	๙,๙๙๙	ต้น	
เฉลิมพระเกียรติ	ฯ
 รองศาสตราจารย์ ดร.วโิรจ  อ่ิมพทิกัษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ 
นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานใน
พิธีเปิดโครงการปลูกต้นยางนา ๙,๙๙๙ ต้น 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนือ่งในโอกาสทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๗๐ ปี 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๔ พรรษา ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อัคร
ราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๕ 
รอบ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและร่วมปลูกต้น 
ยางนา ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�าแพงแสน เม่ือวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๙ ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ก�าแพงแสน

ถวายราชสดุดี	
ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
ประจ�าจังหวัด	เฉลิมพระเกียรติ	ฯ
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
ประธานในพิธีถวายราชสดุดี ปลูกต้นไม้มงคล
พระราชทานประจ�าจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส 
ทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๗๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ เน่ืองใน 
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  
ตลอดจนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๕ รอบ  
๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บรเิวณสวนวรณุาวนั  
ส�านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  
หลงัจากนัน้เป็นประธานเปิดงานวนัพัฒนาและ
ปลกูต้นไม้ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมผีูบ้รหิาร 
บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ส�านักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร

คอนเสิร์ตการกุศล “๖๐	พระชนัษา 
เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี”	
เฉลิมพระเกียรติ	ฯ
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก 
สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรบั 
นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ีประธานในพธีิ 
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
ลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลักษณ์ อคัรราชกมุารี 
เน่ืองในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และ 
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ในพระบรมราชูปถมัภ์ ได้รบัพระกรณุาธคิณุให้จัด
งานคอนเสิร์ตการกุศล “๖๐ พระชันษา เจ้าฟ้า
อัครราชกุมารี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
ลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชันษาครบ  
๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อน�าเงินรายได้หลังหัก 
ค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมลูนธิจิฬุาภรณ์ 
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่  
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ น�าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรและ
นสิิตผู้ได้รับทนุการศึกษา “ทนุฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ถวายแจกันดอกไม้
และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เมือ่วันพฤหสับดทีี ่๒๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพฯ

ปลูกข้าววันแม่	เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจ�าปี	2559
 รองศาสตราจาย์ ดร. วโิรจ อิม่พทิกัษ์ นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เป็นประธานในงาน “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจ�าปี ๒๕๕๙″  
ณ ทุง่นาไพร ศนูย์การเรยีนรูม้หาวทิยาลยัชาวนา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้นีเ้พือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  
และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน 
โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙
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 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก 
สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ดร.จงรกั วชัรนิทร์รัตน์  
รกัษาการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางไป 
ประชมุความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัจ�าปาสกั และ 
แขวงสาละวนั สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ระหว่างวนัท่ี ๑ - ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้ังนี้  
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ ๑) ตามรอยเส้นทางเสดจ็ฯ ของ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วโิรจ อิม่พทิกัษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก  
วชัรนิทร์รตัน์ รกัษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ พร ้อมด้วยคณะผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัย ประชุมหารือความร่วมมือและ
เตรียมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์กับมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
มี Dr.Sikhamtath Mitaray อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก และ Dr.Bounmy  
Phonesavanh อธกิารบดมีหาวทิยาลยัจ�าปาสกั  
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยจ�าปาสกั  
จ�านวน ๑๓ ท่าน เข้าร่วมการประชุมหารือ  
ในโอกาสนี้  นายกสภามหา วิทยาลัยฯ  
ได้ให้แนวทางเพื่อน�าต้นแบบจากวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก รวมถึงแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นด ้านการพัฒนา
บุคลากร พื้นที่  และการประสานความ
ร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดย
ก�าหนดจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสร็จแล้วจึง
ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ในพื้นที่วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่าง 
วันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานและ
กล่าวต้อนรับ Mr.Ly BOUNKHAM (หลี บุญค�้า)  
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประจ�าประเทศไทย และคณะ 
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพิธีลงนามความ 
ร่วมมอืทางวชิาการ ฉบบัใหม่ ระหว่างมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก ต่อจาก 
ฉบบัเดมิทีห่มดอายลุง โดยม ี ดร.จงรัก วัชรนิทร์รตัน์  
รกัษาการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมในพิธี  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมก�าพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 
๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 ทั้งนี้ ในการพบปะเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจ�าปาสักให้ความ
สนใจในการน�าหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขา
ป่าไม้เขตร้อน บริหารธุรกิจ และหลักสูตรอื่นๆ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปจัดการเรียน
การสอนที่มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก รวมทั้งการวิจัย  
การฝึกอบรมให้กบันสิติ และอาจารย์ในแต่ละสาขา
ร่วมกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป

ติดตามและทบทวนประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งหารือ
เกีย่วกับความร่วมมอืระหว่างสองมหาวทิยาลยัเพ่ือ
ให้เกิดความต่อเนื่อง ท่ีมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จนถึงปัจจุบัน และมีแผนในการลงนามความร่วม
มือฉบับใหม่  ๒) เสนอให้มีการจัดท�าหอประวัติ
และหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก 
และ ๓) เพ่ือจัดตั้งศูนย์นิสิตเก่ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก

ประชุมความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	
และแขวงสาละวัน 
ณ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต้อนรับอธิการบดี
มหาวิทยาลัยจ�าปาสักเยี่ยมชมดู
งานที่	มก.	ฉกส. 

นายกสภา	ฯ	เป็นประธาน
พิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง	มก.	
กับ	ม.จ�าปาสัก	สปป.ลาว
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นายกสภาฯ	บรรยายพิเศษ
แก่นักบริหาร	มก.	ในอนาคต

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บรรยายพเิศษเรือ่ง 
 “ย้อนเวลาไปหาอดตี-ขดีปัจจบุนั-สูอ่นาคต มก.”  
แก่ผูเ้ข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร
นักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม่ือวัน
อังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง

นายกสภาฯ	
กล่าวปัจฉิมกถา
และให้ข้อคิดแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
ประธานในพิธี เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แก่นิสิตช้ันปีสุดท้าย  
KU ๗๒ โอกาสนี้ได้กล่าวปัจฉิมกถา และ ร่วม
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์” 
โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธกิารบด ีและนายสกล มงคลธรรมากุล นายก
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกล่าวปัจฉิมกถา
และให้ข้อคิดแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ พร้อมด้วย  
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง 
ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้บริหาร คณบดี  
ผู้แทนคณาจารย์ของทุกคณะ ร่วมกิจกรรม 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่พทิกัษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน 
ในงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจ�าปี 
๒๕๕๙ และเปิดนทิรรศการ “สบืยศ สบืปณธิาน  
สืบสานอุดมการณ์ สืบ นาคะเสถียร” คร้ังที่ 
๒๓ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี

เปิดศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ	
(One Stop Student Service Center)
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student 
Service Center) และสวนพักผ่อน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส�านัก
ทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่ ๒๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ส�านกัทะเบยีนและประมวลผล ทัง้นื ้ศนูย์บรกิารนสิติแบบเบ็ดเสรจ็ 
เกิดขึ้นจากการพัฒนาการให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว เพ่ือรองรับนิสิต
จ�านวนมากที่เข้ามารับบริการที่ส�านักทะเบียนและประมวลผล

ประชุมก�าพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ  
๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กิจกรรม

ร่วมสดุดีร�าลึก “สบืสาน	วนัสบื	นาคะเสถยีร”	ประจ�าปี	๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมี 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิต 
ร่วมกจิกรรมสดุดีร�าลกึ “สบืสาน วันสบื นาคะเสถยีร”  
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๒๖ ปี การเสียชีวิต
ของสืบ นาคะเสถียร และเข้าชมนิทรรศการ
ตลอดทั้งสองวัน 

ประชุมวิชาการประเพณี	
เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์	ครั้งที่	๑๘
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์-
มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ คร้ังที่  ๑๘  
ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติ 
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เรื่อง “ความมั่นคง 
ทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง” 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 ทรงเจริญพระชันษาครบ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม 



 ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก 
สภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์  เดินทาง 
ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวัดสกลนคร เพือ่ร่วมงานครบ
รอบ ๒๐ แห่งการสถาปนาวิทยาเขต ซึ่งประกอบ
ด้วยกิจกรรมส�าคัญ ดังนี้
   วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น
ประธานในพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อรูปเหมือน 
หลวงปู ่มั่น ภูริทัตโต ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ 
องค์ความรู้ “นิธิปัญญา” (อาคาร ๑๓) พร้อมด้วย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้ร่วมกันสวดมนต์
ท�าวัตรเยน็ และร่วมพธิพุีทธาภเิษก โดยมพีระเถระ
ในจังหวัดสกลนคร ๙ รูป ขึ้นนั่งปรกอธิษฐานจิต
เพื่อความเป็นสิริมงคล
 วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น
ประธานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวันครบรอบ 
๒๐ แห่งวันสถาปนาวิทยาเขต ได้แก่ พิธีสักการะ
บูชาพระพิรุณทรงนาค ณ ลานพระพิรุณทรงนาค  
พิธีปล่อยปลาเทิดพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ณ อ่างสกลนคร พิธีท�าบุญเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาครบ ๒๐ ปี ณ อาคารถิ่นมั่น 

นายกสภาฯ	เป็นประธาน
เปิดงานครบรอบ	๒๐	ปีแห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดสกลนคร ในพุทธธรรม พิธีเปิดอุทยาน ๒๓๖๔ พอเพียง 

ณ อุทยาน ๒๓๖๔ พอเพียง พิธีเปิดห้องสมุด 
๒๔ ชั่วโมง  พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
และพิธีเปิดโครงการป่ารักน�้า ณ อุทยาน
ธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง ๗๒ พรรษาฯ
    ทัง้นี ้ในเวลา ๑๐.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ 
ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
วันคล้ายวันสถาปนาครบ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จั งหวัดสกลนคร ณ ห ้องประชุมวิ โรจ  
อิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร ๑๔) จากนั้นเป็นประธานพิธีเปิด
โรงเรือนสุกร ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านผลิตสุกร ระหว่างบริษัท 
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
   วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสมุนไพร ๒๐ ปี  
นนทรีอีสานและต้นโสน ณ อุทยานเกษตร  
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บริเวณฟาร์มพชื)   
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา	:	 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
กองบรรณาธิการ	: รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล, 
 นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์, นางสุขวิมล ช่างช�านิ, นางสาวสุปราณี เทียนเล็ก
ผู้จัดพิมพ์	:	 ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส
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ติดต่อ	 ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(ชั้น	๔	อาคารสารนิเทศ	๕๐	ปี)
 ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
 โทรศัพท์ - โทรสาร ๐๒ ๙๔๒ ๘๑๔๖, ๐๒ ๙๔๒ ๘๒๐๐ ต่อ ๔๔๐๖, ๔๔๑๑ 
 E-mail : kucouncil@ku.ac.th  Website : council.ku.ac.th
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สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ร่วมประชมุระดมความคดิ “KU	Transformation	Plan”
 รองศาสตราจารย์ ดร.วโิรจ อิม่พทิกัษ์ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิด
การประชมุระดมความคดิ “KU Transformation Plan” เพือ่การจดัท�าแนวทางการบรหิารและ

พฒันามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมกีรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี  
ผู้อ�านวยการกองต่างๆ ในส�านักงานอธิการบดี คณบดี  
ผู้อ�านวยการส�านัก สถาบัน จ�านวนประมาณ ๑๑๐ คน  
เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สวนแสนปาล์ม ส�านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ก�าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เข้าพบ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร  
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กรรมการ 
และเลขานุการสภามหาวทิยาลยั เข้าพบ นางสาวอาภรณ์ 
แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา (กอ.) 
เพื่อขอความอนุเคราะห์การพิจารณาเสนอรายชื่อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเข้า
สู่การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
จากบัญชีรายช่ือที่ กกอ. เสนอ เพื่อให้การด�าเนินงาน 
เป็นไปตามปฏทินิการสรรหา และหารอืเกีย่วกบังบประมาณ  
ตลอดจนโครงการต่างๆ เมือ่วนัศกุร์ที ่๓ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประชุมสภา
มหาวทิยาลยัสัญจร	ครัง้ที	่๑
ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์	
โรงพยาบาลสัตว์	มก.	หัวหิน
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ครั้งที่ ๑ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุม อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ 
 โรงพยาบาลสตัว์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ หวัหนิ 

 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
มหาวทิยาลยั จดังานเลีย้งขอบคณุนายกสภามหาวิทยาลยั 
และกรรมการการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้
ท�างานร่วมกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมาจนครบวาระ
การด�ารงต�าแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่โรงแรมนภาลัย อ�าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อม
ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ 
ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยมชม
ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์
ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาล
สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน 
โดยมีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์ 
และผู ้อ� านวยการโรงพยาบาลสัตว ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หวัหนิ ให้การ
ต้อนรับ รายงานผลการด�าเนินงาน และ
น�าเยี่ยมชมอาคารดังกล่าวโดยรอบ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจัดงานขอบคุณ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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