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(๑) สรุปสาระส าคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันจันทรท์ี่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                              และวาระพิเศษครัง้ที ่๕/๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดทีี่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

วันท่ีประชุม  
   (ครั้งที่ประชุมของสภา มก. 
            ชุดปจัจบุัน) 

 
สรุปสาระส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๒๑) 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๒๗ มิถุนายน   
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือก

จากคณาจารย์ประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซ่ึงปรากฏผลการเลือกตั้งดังน้ี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากคณาจารย์ประจ า ๓ คน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัทธนันทน์ หรรษาภิรมย์โชค 
๒. รองศาสตราจารย์ วีรชัย พุทธวงศ์ 
๓. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ๑ คน 
๑. นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ 

 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ  
     แต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
     แต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 อนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ รวม ๙ ราย : รองศาสตราจารย์ ๒ ราย  
     และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๗ ราย  
 อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคณุ ๒ ราย 

๑. ศาสตราจารย์สุพัฒน์ อรรถธรรม สังกัดคณะเกษตร ก าแพงแสน 
๒. ศาสตราจารย์ทิพย์วดี อรรถธรรม สังกัดคณะเกษตร ก าแพงแสน 

 ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 อนุมัติแผนอัตราก าลัง ๔ ปี ในการต่อเวลาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๗)  ระดับปริญญาตร ีจ านวน ๖๒ คน 
(๒๒) 

วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 รับทราบความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการเลือกประธานสภาพนักงาน ซ่ึง รองศาสตราจารย์ชัชพล ชังชู 
กรรมการสภาพนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการเสนอชื่อด้วยคะแนนสูงสุด 

 แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๘ และ ๙) ระดับ

ปริญญาตรี จ านวน ๒๑๓ คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๒๗ คน 
 

(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 
วันที ่

 
สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

วันอังคารที่ ๕ 
 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาพิเศษเรื่อง  
“ย้อนเวลาไปหาอดีต-ขีดปัจจุบัน-สู่อนาคต มก.” แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ บางเขน 

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี ๘๘  

hhttttpp::// //wwwwww..ccoouunncciill..kkuu..aacc..tthh  



 ๒ 
 

วันที ่
 

สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

วันศุกร์ที่ ๘ 
 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเปิดกิจกรรม Welcome 
back to KU @ Hall of history กิจกรรมที่ฝ่ายหอจดหมายเหตุ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น
เพื่อให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กลับมาเยี่ยมเยือนสถานศึกษา ร่วมภาคภูมิใจและร าลึกถึงอดีต ปัจจุบัน  

วันศุกร์ที่ ๑๕ 
 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการจัดตั้งหอประวัต ิหอจดหมายเหต ุหอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต
ก าแพงแสน ณ ห้องประชุม อาคารชูชาต ิก าภู หลังเสร็จสิ้นการประชุมได้เยี่ยมชมพื้นที่จะใช้ในการด าเนินการ 
และได้ปลูกต้นยางนา  

วันอังคารท่ี ๑๙ 
 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ในวโรกาสทรงเสด็จลง ณ บริเวณพืน้ท่ีรอบ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะอาจารย์และนิสิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีส านักพระราชวัง เนือ่งในวันอาสาฬหบูชา ประจ าปี 2559 ในการนี ้นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี รองศาสตราจารย์ 
ดร.วิโรจ อิม่พิทักษ ์นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะท างานเฝ้าทูลละอองพระ
บาท กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วันท่ี ๒๑-๒๒ 
 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ ์นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ นายอ าพล เสนาณรงค์ 
องคมนตรี พร้อมด้วย นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และผู้บริหารหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เย่ียมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร  

วันอังคารท่ี ๒๖ 
 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับนายอ าพล เสนาณรงค์ 
องคมนตรี ซึ่งมาเปน็ประธานถวายราชสดุดีเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับ
พระกรุณาธิคุณให้จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ 60 พระชันษา เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลกัษณ์ อคัรราชกมุารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชันษาครบ 60 ปี พ.ศ. 2560 ณ หอประชมุใหญ ่ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อน าเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ  ถวายสมทบทุนมูลนิธิจฬุาภรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง  

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร
และนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา “ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามกุฎราชกุมาร ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน กรุงเทพฯ 

วันศุกร์ท่ี ๕  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 47” เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

วันอังคารท่ี ๙  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่พิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะท่ี
ปรึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เดินทางไปให้ก าลังใจ พร้อมเย่ียมชมและติดตามความคืบหน้า  

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจาย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงาน “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ 
ประจ าปี 2559″ ณ ทุ่งนาไพร ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยชาวนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ท้ังนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  



 ๓ 
 

วันที ่
 

สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

วันท่ี ๑๓-๑๗  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางไปทียังมหาวิทยาลลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรตจิังหวัดสกลนคร เพื่อรวมงานครบรอบ ๒๐ แห่งการสถาปนาวิทยาเขต  
   วันเสาร์ท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ อาคาร
พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ “นิธิปัญญา” (อาคาร ๑๓) พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้ร่วมกันสวดมนต์ท าวัตร
เย็น และร่วมพิธีพุทธาภิเษก โดยมีพระเถระในจังหวัดสกลนคร ๙ รูป ข้ึนนั่งปรกอธิษฐานจิตเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
  วันจันทร์ท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นประธานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวันครบรอบ ๒๐ แห่งวันสถาปนา
วิทยาเขต พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๐6.00 น. พิธีสักการบูชาพระพิรุณทรงนาค ณ ลานพระพิรุณทรงนาค 
   06.30 น. พิธีปล่อยปลาเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ อ่างสกลนคร 
   07.30 น. พิธีท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบ 20 ปี ณ อาคารถ่ินมั่นในพุทธธรรม 
   08.30 น. พิธีเปิดอุทยาน 2364 พอเพียง ณ อุทยาน 2364 พอเพียง 
   09.00 น. พิธีเปิดห้องสมุด 24 ชั่วโมง 
   09.30 น. พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋
พระบรมราชินีนาถ และพิธีเปิดโครงการป่ารักน้ า ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษาฯ 
   10.30 น. พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ 20 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมวิโรจ อิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) 
   11.30 น. พิธีเปิดโรงเรือนสุกร ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านผลิตสุกร ระหว่างบริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
   วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสมุนไพร 20 ปี นนทรีอีสานและต้นโสน ณ 
อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บริเวณฟาร์มพืช)         

 


