
                       
ฉบับฉบับท่ี  ท่ี  ๑๓๑๓    วันวันจันทร์จันทร์ท่ี ท่ี ๓๑๓๑  ตุลาคมตุลาคม  พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๕๒๕๕๙๙  

จัดท าโดย ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๒-๘๑๔๖ ภายใน ๔๔๑๑, ๔๔๑๓    e-mail: kucouncil@ku.ac.th 
                                       

(๑) สรุปสาระส าคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙  
เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

วันที่ประชุม  
   (คร้ังที่ประชุมของสภา มก. 
            ชุดปจัจบุัน) 

 
สรุปสาระส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๒๔) 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 

วันจนัทร์ที่ ๒๖ กันยายน   
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รับทราบและมีมติให้มหาวิทยาลัยท าหนังสือสอบถามความคืบหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 รับทราบความคืบหน้าโครงการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑๒ โครงการ 
 รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รอบ ๖ เดือน (๑๖ กุมภาพันธ์ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 อนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ รวม ๘ ราย : ศาสตราจารย์ ๑ ราย  

รองศาสตราจารย์ ๑ ราย และผูช้่วยศาสตราจารย์ ๖ ราย  
 อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สิรนุช ลามศรีจันทร์ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตั้งแต่วันที่ ๑ 

กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๕ ส่วนงาน 
 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ชุดเดิม) ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า

จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี

บัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน ๕,๒๗๖,๐๐๑,๕๐๐ บาท และ
งบประมาณเงินรายได้ บางส่วน ไปพลางก่อนจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติการตั้ง
งบประมาณรายรับรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 อนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 อนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง จ านวน ๓ หลักสูตร 
 อนุมัติปรับปรุงรายวิชา จ านวน ๒ รายวิชา 
 อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  (ครั้งที ่๑๒)  ระดับปริญญาตร ี

จ านวน ๑,๙๖๒ คน และระดับบัณฑติศึกษา จ านวน ๑,๕๓๙ คน 

 
(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันท่ี ๑๕ กันยายน - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

 
วันที ่

 
สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ ๑6 
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปดิการเสวนาสู่  
๒ ทศวรรษ วงดุรยิางคเ์ครื่องลมแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(KU Winds) ในโอกาสน้ีนายกสภามหาวิทยาลยั  
ได้มอบโล่พระพิรุณ ให้กับผู้ร่วมการเสวนาและผู้มีคุณูปการที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของวง KU Winds  
ณ ห้องแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ ๑๖ - ๑๗ 
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมาทิฐิ “ผู้บริหารพบบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ในโอกาสน้ีนายกสภามหาวิทยาลัย ไดเ้ป็นประธานในงาน “มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ” ของ สวพ. มก. มอบของที่ระลึกและแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอรท์ ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

วันอังคารที่ ๒๐ 
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 

ทีรองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เป็นประธานในพิธีเปดิศูนย์บริการ
นิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Service Center) และสวนพักผ่อน ส านักทะเบียนและประมวลผล เน่ือง
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส านักทะเบยีนและประมวลผล ครบรอบปีที่ ๒๔ โดยมีผู้บรหิารมหาวิทยาลยั ผู้บรหิาร
และบคุลากรส านักทะเบยีนและประมวลผล ให้การต้อนรบั ศูนยบ์ริการนิสิตแบบเบด็เสร็จน้ี ส านักทะเบยีนและ
ประมวลผลได้พัฒนาการให้บริการใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว เพื่อรองรับนิสิตจ านวนมากที่เข้ามารับบริการ 

วันที่ ๒๔ - ๒๕ 
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมระดม
ความคิด “KU Transformation Plan” เพื่อการจัดท าแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการการบดี ผู้อ านวยการกองต่างๆ ในส านักงาน
อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน จ านวนประมาณ ๑๑๐ คน เข้าร่วมการประชุม ณ สวนแสนปาล์ม 

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี ๘๘  

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

http://www.council.ku.ac.th/


 
๒ 

 
วันที ่

 
สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

ส านักสง่เสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

วันจันทร์ที่ ๒๖ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่พระพิรุณ แก่ผู้มีคุณูปการต่อ
วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Winds) ในโอกาสก้าวสู่ 2 ทศวรรษ วงดุริยางค์เครื่องลม
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๔ ราย ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น ๔ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันอังคารที่ ๒๗ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานวันพัฒนา 
และปลูกต้นไม้ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกันพัฒนาและปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อสร้างความ
เขียวขจี สดชื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าท างาน ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙  
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ให้การต้อนรับ นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) พร้อมด้วย หม่อมหลวงจิรพันธ์ุ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. และคณะเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงาน กปร. เข้าดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสน้ี นายกสภา
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย น าชมสถานที่ อาทิ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้นนนทรี 
ทรงปลูก หออนุสรณ์ ๖๐ ปี มก. สวนวรุณาวัน ส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร พื้นที่รวบรวมต้นไม้
มงคลพระราชทานประจ าจังหวัด เป็นต้น 

วันจันทร์ที่ ๓ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๓ (ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ - วันที่ ๘ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๓๗) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลบุคลากร สวพ. มก. ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ในโอกาสครบรอบ ๓๘ ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีอดีต
ผู้บริหาร ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมในพิธี 

วันจันทร์ที่ ๑๐ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานวันคล้ายวัน
สถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ ๕๐ พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์
ดีเด่น รางวัลผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมยงยุทธ 
เจียมไชยศรี ชั้น ๘ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 

วันศุกร์ที่ ๑๔ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุด
มิได้ ในโอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก 
วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมใจกันร่วมในพิธีแสดงความอาลัย กราบถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และแสดงความจงรักภักดี ที่จะปฏิบัติ
ตามพระบรมราโชวาท พระราชด ารัส เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานปณิธานของพระองค์ อย่างม่ันคง
และยั่งยืนตลอดไป ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีท าบุญตักบาตร 
เจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสพิธี
บ าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์บุคลากร และนิสิต ศิษย์เก่า และ
ประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านหน้า อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

วันที่ ๒๔ - ๒๙ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกท่านเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 
๓ 

 
วันที ่

 
สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งสิ้น 
๑๔,๓๗๖ คน 

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีท าบุญตักบาตร  
เจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสพิธี
บ าเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์บุคลากร และนิสิต ศิษย์เก่า  
และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านหน้า อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 


