
                       
ฉบับฉบับท่ี  ท่ี  ๑๕๑๕    วันวันจันทร์จันทร์ท่ี ท่ี ๒๖ ๒๖ ธันวาคมธันวาคม  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 ๑๐/๒๕๕๙  
เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

วันที่ประชุม  
   (คร้ังที่ประชุมของสภา มก. 
            ชุดปจัจบุัน) 

 
สรุปสาระส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๒๖) 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 

วันจนัทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รับทราบหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๕/๔๒๑๙ เรื่องเก่ียวกับ
การขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลร้องเรียนการเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้จัดส่งเอกสารตามที่ก าหนด กรณีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ยืนยันการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

 การพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนเก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุมรับทราบและมีมติรับรองรายงานตามที่คณะท างานพิจารณา
ตรวจสอบข้อร้องเรียนเก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอ 
และมีมติเป็นเอกฉันท์ ยืนยันการเสนอชื่อเพื่อขอโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ต่อไป 

 การพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนเก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รับทราบและมีมติรับรองรายงานตามที่คณะท างาน
พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนเก่ียวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ ส่วนกรณีนายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ มีหนังสือลงวันที่ 
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ท าให้รายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ครบจ านวน ๑๕ ราย สภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและรับรองชื่อเพื่อทาบทามผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีล าดับถัดไป และเม่ือด าเนินการได้ครบ
จ านวน ๑๕ ราย แล้วให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป  

 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 โดยให้ปรับแก้ข้อความในหมวดที่ ๖ เรื่องการจัดสรรเงิน
รายได้ของโครงการ  

 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม แหลมสัก ให้ด ารงต าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะวนศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 

 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เชาว์ อินทร์ประสิทธ์ิ ให้ด ารงต าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๔ ปี 

 อนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ รวม ๔ ราย : รองศาสตราจารย์ ๑ ราย 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๓ ราย  

 อนุมัติจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่เกษียณอายุก่อนครบวาระ จ านวน ๒ ราย
ในอัตราเดือนละ ๗๕,๐๐๐ บาท 

 อนุมัติหลักการในการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ข้าราชการ รอบที่ ๑ จ านวน ๙๖๒ ราย และรอบที่ ๒ จ านวน ๒๒๘ ราย ให้ได้รับอัตราค่าจ้างเพิ่ม
จากเงินเดือนข้าราชการเดิมที่ได้รับ ณ วันเปลี่ยนสถานภาพ ในอัตราร้อยละ ๔๕ 

 เห็นชอบหลักการในการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมา
จากลูกจ้างประจ า รอบที่ ๑ จ านวน ๔๐ ราย และรอบที่ ๒ จ านวน ๗๓ ราย และที่ประชุมขอให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาทบทวนโดยให้หลักการมีความสอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

 อนุมัติหลักสูตรใหม่ จ านวน ๓ หลักสูตร 
 อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง จ านวน ๒ หลักสูตร 
 อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร 
 อนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร 

 
 
 

เดินหน้ามหาวิเดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี ทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี ๘๘  
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(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 
วันที ่

 
สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

วันศุกร์ที่ ๔ 
 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมด้วยเครื่องบริวารพระกฐิน ไปถวายพระสงฆ์ ซ่ึงจ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ 
วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง อ าเภอเมืองท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และพระราชสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี 
และเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีบุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต
ร่วมในพิธี ซ่ึงในปีน้ีมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  2,693,682 บาท 

วันอังคารที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธี “รวมพลังแห่งความ
ภักดี” แสดงความจงรักภักดีและร่วมร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ซ่ึงรักษาการแทนรักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตาศาสตร์ บางเขน  

วันพุธที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน 
ครบรอบ ๑๒ ป ีวันสถาปนาและเปิดอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.บรรจบ ภริมย์ค า คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ บุคลากร 
และนิสิต ให้การต้อนรับ ในการน้ี ก่อนพิธีเปิดอาคาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ ได้เป็น
ประธานในพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย 

วันจันทร์ที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ นายอ าพล 
เสนาณรงค์ องคมนตรี ซ่ึงให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๑๑ ประจ าปี 
๒๕๕๙ ภายใต้ชื่องาน “เกษตรก้าวไกล ชาติไทยพัฒนา เกษตรก้าวหน้า ชาวประชายั่งยืน” โดยมี ดร.จงรัก 
วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ
จังหวัดสกลนคร 

วันอังคารที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานวันที่ระลึก “วัน
นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ครบรอบ ๕๓ ปี ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อประกาศความจงรักภักดี 
และร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

วันอาทิตย์ที่ ๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน เกษตรก าแพงแสน 
ประจ าปี ๒๕๕๙ ภายใต้ค าขวัญ “ตามรอยยุคลบาท เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน” โดยมีรองศาสตราจารย์ 
ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ต ารวจ เฝ้ารับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

วันพุธที่ ๑๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม
มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธิการบดี ท าหน้าที่เลขาธิการมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

วันที่ ๑๕ – ๑๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
กรรมการสภาสถาบันสมทบการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ และให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๒๕ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการน้ีนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้น าเยี่ยมชม
ภายในมหาวิทยาลัย และอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมพระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พร้อมทั้งกราบนมัสการสถานที่ส าคัญทางศาสนา
ภายในจังหวัดสกลนครด้วย 
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