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(๑) สรุปสาระส าคญัการประชมุสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘  
เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

วันท่ีประชุม  
(ครั้งทีป่ระชุมของสภา มก.ปจัจบุัน) 

สรุปสาระส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๑๐) 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๒๓ พฤศจิการยน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เห็นชอบในหลักการ โครงการจัดตั้งคลัสเตอร์เกษตรอาหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์ เพื่อประเทศไทยและอาเซียน (ASEAN 
Community.Thailand Sustainable Agriculture-Food,  
Forestry and Environment Cluster : KU-AC.T SAFE) 

 อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ก าหนดเขตการศึกษาเป็นวิทยาเขต 
 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ..... 
 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. .... 
 อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีบัญชี (ปีงบประมาณ) 
      พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 อนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ รวม ๕ ราย : รองศาสตราจารย์ ๔ ราย

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ราย  
 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแทนต าแหน่งที่ว่าง : ศาสตราจารย์กิตติ

คุณ อัจฉรา  จันทร์ฉาย (กรรมการสาขาสังคมศาสตร์) 
 อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 
 แต่งตั้งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 อนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ไว้ในแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
 อนุมัติโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double Degree) 

ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กับ 
Graduate School of Agriculture Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น 

 อนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

 
(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 
วันท่ี 

 
สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

        วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และปลูกต้นไม้ตามนโยบาย Green 
University และมีการรับมอบจักรยาน 100 คัน สนับสนุนโดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกอง
ทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต วิทยาเขตศรีราชา ร่วม
พิธีเปิดโครงการ จ านวนประมาณ 200 คน ณ  อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา 

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี ๘๘  

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

สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

วันพุธที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน 
Digital KU Day : Next Step toward a Digital University เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่
มหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ซ่ึงส านักบริการคอมพิวเตอร์ ในฐานะหน่วยงานให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายและแนวทางการบริหารงานเชิงระบบ KU 
Super Plus และประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล ภายใต้ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เข้มแข็งทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ Super Infra โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที Super Data ข้อมูลเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยและคลังข้อมูลขนาดใหญ่ และ Super Service นวัตกรรมการบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ที่ตอบสนองคนรุ่นใหม่ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล 

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร 
บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้น านิสิต และนิสิตชั้นปีที่ ๑ กว่า ๒,๐๐๐ คน พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงาน “วันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” 
ครบรอบ ๕๒ ปีแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ มาทรงปลูกต้นนนทรี ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๙ ต้น 
ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับทรงดนตรีที่หอประชุมเป็นครั้งแรก โอกาสน้ี 
นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธี ได้กล่าวค าประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย 

วันศุกร์ที่ ๑๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น าคณะผู้บริหาร บุคลากร 
และนิสิต ร่วมซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวา พ.ศ. ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อ
พ่อ Clean Bike for Dad” กิจกรรมประวัติศาสตร์เพื่อแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีต่อ
พระมหากษัตริย์ ร่วมใจทดแทนพระคุณพ่อ และเพื่อความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติ โดยมีผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมปั่นจักรยานในขบวน D2 จ านวน ๓๑ คน และมหาวิทยาลัยได้จัดนิสิตอาสาจ านวน
ประมาณ ๕๐๐ คน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและงานอ านวยการ ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่น
เพื่อพ่อ” ด้วย 

วันจันทร์ที่ ๑๔  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเอก ดนัย  มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วย
ตระหนักว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณาจารย์ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพสูง อีกทั้ง
ยังเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินของประเทศทางด้านการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมใน
หลายๆ ด้านที่จะให้ข้อคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการที่จะน าไปพัฒนาประเทศให้เจริญ 
รุ่งเรือง อย่างยั่งยืน นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ จะท า
หนังสือมาอย่างเป็นทางการ และสภามหาวิทยาลัยฯ จักได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารรับไปด าเนินการ 
โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญในเรื่องที่เป็นประเด็นส าคัญและเร่งด่วน ๑-๒ เรื่อง รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของประเทศ 

วันจันทร์ที่ ๑๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายสุเทพ  น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือในเรื่องของการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน 
ด้วยเห็นว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมชลประทานมีความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาบุคลากร
ทางด้านการชลประทานด้วยดีตลอดมา จึงเห็นควรร่วมกันพัฒนางานทางด้านการวิจัยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

วันจันทร์ที่ ๑๔  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบเพื่อหารือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.
วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีความเห็นร่วมกันว่าควรได้มีการวางแผน
ร่วมกันในเรื่องของปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและการบริหารจัดการของพื้นที่ส่วนกลาง ในเกษตร
กลางบางเขน ในเบื่องต้นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเชิญผู้บริหารระดับอธิบดีของทุกกรมใน
กระทรวงฯ พบผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อหารือร่วมกันในประเด็นดังกล่าว และรวมถึงความร่วมมือ
ทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ในเรื่องของการเป็น
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วันท่ี 
 

สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการกินดีอยู่ดีของประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนถึงการร่วมกัน
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

วันจันทร์ที่ ๑๔  
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพื่อหารือและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาด้านดนตรีของวงดุริยางค์เครื่องลมแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Wind Symphony) พร้อมทั้งได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการน าวัฒนธรรม
เป็นตัวน าในการขับเคลื่อนและเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน 

วันที่ ๒๑ – ๒๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั เดินทางไปเยือนและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมาะล าใย ประเทศสหภาพเมียน
มา โดยการประสานงานของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะขยาย
กรอบความร่วมมือและด าเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
ของประเทศสหภาพเมียนมา ในการน้ี นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของท้องถิ่น เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเมาะล าใยและเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้าพลังแก๊ส 
Myanmar Lighting (IPP) Co., Ltd. ด้วย 

 


