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(๑) สรุปสาระส าคญัการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
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วันท่ีประชุม  
   (ครั้งที่ประชุมของสภา มก.  
             ชุดปัจจบุัน) 

สรุปสาระส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๑๙) 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๒๕ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 อนุมัติแผนการรับนิสิตใหม่ และแผนจ านวนนิสิตทั้งหมด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

 อนุมัติร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การให้เช่าศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ 
พร้อมที่พัก ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน 

 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอการให้เช่าศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬา
ภรณ์ พร้อมที่พัก ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน โดยมีนายสกล มงคล
ธรรมากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 

 อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ ส าหรับ 
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ..... 

 อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมหวัง  ขันตยานุวงศ์ สังกัดภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวน
ศาสตร์ ด ารงต าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 อนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ รวม ๑๑ ราย : รองศาสตราจารย์ ๕ ราย 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๖ ราย 

 อนุมัติเทียบต าแหน่งทางวิชาการให้ นางรัชดาวรรณ  คงสัตย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 อนุมัติปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ๖ ปี) 

 อนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 อนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
 อนุมัติแก้ไขการพิมพ์ผิดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมีประยุกต ์ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๒๕ หลักสูตร 
 อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่และปรบัปรุงรายวิชา จ านวน ๑๒ รายวิชา 
 อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครัง้ที่ ๕) ระดับบณัฑิตศึกษา 

จ านวน ๔๑๒ คน ระดับปริญญาตร ีจ านวน ๓๐๐ คน 
 อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 อนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 อนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

(๑) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

วันท่ี สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 
วันศุกร์ที่ ๒๒ 
เมษายน พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวปัจฉิมกถาแก่นิสิตชั้นปีสุดท้าย KU ๗๒ 
และ ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และนายสกล มงคล
ธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกล่าวปัจฉิมกถาและให้ข้อคิดแก่ว่าที่
บัณฑิตใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนิสิต ผู้บริหาร คณบดี ผู้แทนคณาจารย์ของทุกคณะ ร่วมกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็น
โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จ านวนทั้งสิ้น  ๖,๔๒๔ คน 

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี ๘๘  

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



 ๒ 

วันท่ี สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 
ได้รับฟังข้อคิดแนวทางการด าเนินชีวิตจากผู้ประสบความส าเร็จ สร้างจิตส านึกที่ดี มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยและเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน เติมเต็มคุณค่าว่าที่บัณฑิตก่อนจบการศึกษา และเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานและการด าเนินชีวิต 

วันอังคารที่ ๒๖ 
เมษายน พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติร่วมกิจกรรม “วันส่งเสริม สืบสาน วัน
สงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๙” ซ่ึงจัดโดยส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน และสถานีวิทยุ 
ม.ก. พร้อมกล่าวอวยพรแก่บุคลากรทั้ง  ๓ หน่วยงาน และขอให้บูรณาการการท างานร่วมกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
องค์กร รวมทั้งขอให้มุ่งม่ันในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติอย่างเข้มแข็งต่อไป 

วันที่ ๒๘-๓๐ 
เมษายน พ.ศ. 

๒๕๕๙  
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประชุมหารือความร่วมมือและ
เตรียมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี Dr.Sikhamtath Mitaray อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก และ Dr.Bounmy Phonesavanh อธิการบดีมหาวิทยาลัยจ าปาสัก พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจ าปาสัก จ านวน ๑๓ ท่าน เข้าร่วมการประชุมหารือ  ในโอกาสน้ี นายกสภามหาวิทยาลัย
ฯ ได้ให้แนวทางเพื่อน าต้นแบบจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการระบบต่างๆ ในมหาวิทยาลัยจ าปาสัก รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านการพัฒนาบุคลากร 
พื้นที่ และการประสานความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยก าหนดจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสร็จแล้วจึงได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 
ในพื้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

วันเสาร์ที่ ๓๐ 
เมษายน พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับนายอดิศักดิ์ เทพ
อาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งน าเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนิสิต และห้องปฏิบัติการของภาควิชา
อุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๔) และ
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูลต้นไม้ (โครงการต้นไม้ พูดได้) ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร เก่ียวกับโครงการเวชนคร และแนวทางในการด าเนินงานเพื่อชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมกัน
ระหว่างวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร กับจังหวัดสกลนคร ณ ห้องปทุมมา อุทยานบ้านเชียงเครือ 

วันอังคารที่ ๓ 
พฤษภาคม พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ โครงการ
ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก่ หอจดหมายเหตุ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด และเจ้าหน้าที่จากหอ
จดหมายเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  เป็นผู้สัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการ 
โครงการดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราวของบูรพาจารย์และอาจารย์ในเหตุการณ์ส าคัญที่ได้ท าคุณประโยชน์
หรือสร้างสรรค์ผลงานเด่นให้กับมหาวิทยาลัยและรวมไปถึงสังคมภายนอก บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์บอกเล่า 
เต็มเติมให้กับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 

วันอังคารที่ ๓ 
พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการ
แทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรและเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมและเคารพศพ นายบรรหาญ ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๑ 
ซ่ึงเป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย โดยได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ล าสมุห์ในอ าเภอเมือง และ
อ าเภอบางปลาม้า จ านวนกว่า ๓๐๐ ไร่ แก่มหาวิทยาลัย เพื่อจัดเป็นพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อม
กับให้การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน 

วันอังคารที่ ๑๐ 
พฤษภาคม พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมและให้แนว
ทางการด าเนินงานจัดตั้ง “ห้องเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ในฐานะที่ปรึกษา
คณะกรรมการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รกัษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต
ก าแพงแสน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ โดยมี ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังสี ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดตั้งห้องเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
และคณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วย คณบดี หัวหน้าส านัก สถาบัน ต่างๆ ร่วมการประชุมหารือ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๒ อาคารส านักหอสมุด วิทยาเขตก าแพงแสน  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะนายกสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ครั้ง
ที่ ๕ /๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นการประชุมสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน  โดยมีรองศาสตราจารย์ 



 ๓ 

วันท่ี สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 
ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาเขต ให้การต้อนรับ 
และภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๕ แล้วยังได้เข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาโครงการต่างๆ ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน อาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศการเลี้ยงไหม ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 
ศูนย์กระบือและโค วิศวกรรมชลประทาน ศูนย์พืชผักเขตร้อน สถานีวิจัยประมง ก าแพงแสน  ส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อีกด้วย 

วันศุกร์ที่ ๑๓  
พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เปน็ประธานในพิธี คืนบัณฑติสู่แผ่นดิน ซ่ีงเป็น
พิธีส าคัญของวิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงจัดขึ้นเน่ืองในโอกาสส าเร็จ
การศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๔ KU ๗๒ โดยมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๕๑ คน พร้อมมอบ
ประกาศนียบัตรการศึกษา โล่รางวัลเรยีนด ีกิจกรรมด ีและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในครั้งน้ี 

วันพุธที่ ๑๘ 
พฤษภาคม พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ
จดหมายเหตุและหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ฝ่ายอ านวยการ   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ใน
ฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และได้มอบ
นโยบายในการด าเนินการจัดตั้งหอประวัติ หอจดหมายเหตุ  และหอเกียรติยศของวิทยาเขตศรีราชา  

 


