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(๑) สรุปสาระส าคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙  
เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

วันที่ประชุม  
   (คร้ังที่ประชุมของสภา มก. 
            ชุดปจัจบุัน) 

 
สรุปสาระส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๒๓) 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 

วันจนัทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รับทราบความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 รับทราบผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหารซ่ึงเลือกจากผู้
ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ซ่ึงปรากฏผลการคัดเลือก เรียงตามตัวอักษร ดังน้ี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหารฯ ๓ คน 
๑. รองศาสตราจารย์ศศิวิมล  มีอ าพล            คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร   คณบดีคณะเกษตร 
๓. ศาสตราจารย์สุภา  หารหนองบัว              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 รับทราบความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 รับทราบข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

จ านวน ๓ ฉบับ 
 รับทราบก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 รับรองการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ชัชพล  ชังชู ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการสรรหา

คณบดีคณะวนศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน และผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แทนประธานสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๙ ราย : ชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ๗ ราย และชั้นปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒ ราย 

 อนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ รวม ๑๓ ราย : ศาสตราจารย์ ๑ ราย รอง
ศาสตราจารย์ ๑ ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๑ ราย  

 มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน และผู้อ านวยการส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 มีมติเห็นชอบการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๓ ราย 

 อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกค าสั่ง 
และการแก้ไขค าสั่งเก่ียวกับการลงโทษส าหรับพนักงานและข้าราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 

 อนุมัติปิดหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
 อนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
 อนุมัติปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ) 
 อนุมัติแก้ไขการพิมพ์ชื่อรายวิชาผิดในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๔ หลักสูตร 
 อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ๑๐ รายวิชา ปรับปรุงรายวิชา ๓ รายวิชา และปิดรายวิชา ๑ รายวิชา 
 อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๐ และ ๑๑)  ระดับปริญญาตรี 

จ านวน ๗,๘๗๙ คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๖๑๘ คน 
 

(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 
วันที่ 

 
สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

วันศุกร์ที่ ๒๖ 
 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รว่มกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ 
นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๑ แห่งการสถาปนา
วิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสนี้ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรผู้
ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ และเป็นประธานในพิธี “ปลูกต้นตาล” และร่วมปลูกต้นตาลกิ่งและต้นตาลโตนด 
จัดข้ึนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  ซึ่งตน้ตาล หรือ “ดงตาล” นี้ เป็นสัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมในพิธีด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์ คร้ังท่ี ๑๑ 
พร้อมด้วย นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนสิิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ 

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี ๘๘  

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



 ๒ 
 

วันที่ 
 

สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑  
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงาน “สืบสาน วันสืบ  
นาคะเสถียร” ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมสดุดีร าลึก “สืบสาน วันสืบ นาคะ
เสถียร” ประจ าปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๒๖ ปี ของการเสียชีวิต และเปิดนิทรรศการ “สืบยศ สืบปณิธาน  สืบสาน
อุดมการณ์ สืบ นาคะเสถียร” คร้ังที่ ๒๓ ซึ่งจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี ๑-๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

วันเสาร์ท่ี ๓ 
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิม่พิทักษ ์นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การตอ้นรับ นายอ าพล เสนาณรงค์ 
องคมนตรี เปน็ประธานเปิดโครงการปลูกตน้ยางนา ๙,๙๙๙ ต้น เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนือ่ง
ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาส
เฉลมิพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ตลอดจนเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลกัษณ์ อัคร
ราชกมุารี เนือ่งในโอกาสทรงเจริญพระชนัษา ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การ
ต้อนรับและร่วมปลูกต้นยางนา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

วันจันทร์ท่ี ๕ 
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่พิทักษื นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ให้สมัภาษณ์วารสารนนทรี “๒๐ ปีแห่ง
ประวัติศาสตร์การจัดต้ังวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ในฐานะ เป็นผู้บุกเบิกริเร่ิมโครงการจัดต้ังวิทยา
เขตฯ มาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเนน้การขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไปสู่
ภูมิภาค เพือ่ใหส้อดคล้องกับแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ซึ่งเนน้การพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และเปน็รองอธิการบดีคนแรกของวิทยาเฉลมิพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ณ หอ้งนายกสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารสารนเิทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

วันพุธท่ี ๗ 
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่พิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการมลูนิธิมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยต าแหนง่ตามข้อบังคับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ
มูลนิธิฯ คร้ังที ่๑/๒๕๕๙ โดยม ีดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็น
เลขาธกิารมลูนิธฯิ ณ ห้องประชุม ๕ อาคารสารนเิทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ ์นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับในพิธีลงนามความร่วมมอื
บูรณาการความรู้เปิดบา้นสอนนอ้ง @ สนามบินสุโขทัย ซึ่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิททยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้จัดพิธลีงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื โครงการเปิดบ้านสอนน้อง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ณ ห้อง
ประชุม ๙ ชัน้ ๒ อาคารสารนเิทศ ๕๐ ป ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

วันศุกร์ท่ี ๙ 
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ
ประเพณี เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ คร้ังที่ ๑๘ ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ
เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เร่ือง “ความมั่นคงทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง” เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ ๕ รอบ 
๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

วันเสาร์ท่ี ๑๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ปลูก
ต้นไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัด  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริ
ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
๘๔ พรรษา ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชันษา ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บริเวณสวนวรุณาวัน หลังจากนั้นเป็นประธานเปิด
งานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมงานดังกล่าว 

วันจันทร์ท่ี ๑๒ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี “นพรัตน์วชิระไหว้
ครู” ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดข้ึนเพื่อแสดง
ความระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และการไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษา รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ให้กับนิสิตพยาบาล และรางวัลครูในดวงใจให้กับอาจารย์ท่ีได้คะแนนโหวตจาก
นิสิต ในล าดับท่ี ๑-๓ ด้วย 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖  
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ Mr.Ly 
BOUNKHAM (หลี บุญค้ า) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจ าประเทศไทย และคณะ
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
ฉบับใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ต่อจากฉบับเดิมท่ีหมดอายุลง โดยมี ดร.จง
รัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมใน
พิธี ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 


