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(๑) สรุปสาระส าคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  
เม่ือวันจันทรท์ี่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

วันท่ีประชุม  
   (ครั้งที่ประชุมของสภา มก. 
            ชุดปจัจบุัน) 

 
สรุปสาระส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๒๗) 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๒๖ ธันวาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 ยกเลิกการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เน่ืองจากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามจ านวนก่ึงหน่ึงขององค์ประชุม 

 
 

 
(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 
วันท่ี 

 
สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

วันอังคารที่ ๒๐ 
 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานงานเชิดชู
เกียรติยศ “เพชรนนทรี” “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ ๑๖” และ “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง ผู้
ประสบความส าเร็จ (ปรับเปลี่ยนต าแหน่งหหม่)” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี 
กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วม
แสดงความยินดี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หห้เกียรติร่วมงานกิจกรรม
สานสัมพันธ์ แนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกัน ๓ หน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมและ
ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน หนโอกาสน้ีนายกสภา
มหาวิทยาลัย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ หนหัวข้อ “การบูรณาการท างานร่วมกันระหว่าง ส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม บางเขน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน และสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

วันพุธที่ ๔ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมหนพิธีวางแจกันดอกไม้ 
เพื่อสักการะ ม.ล.ชูชาติ ก าภู เน่ืองหนงาน “วันชูชาติ” ซ่ึงสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน หนพระ
บรมชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของ ม.ล.ชูชาติ ก าภู “บิดาแห่งชลกร” ผู้วางรากฐาน
การพัฒนางานชลประทานหห้ก้าวไกลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และมีผลงานทางด้านวิชาการ การ
พัฒนาแหล่งน้ าที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากมาย ณ วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน 
ปากเกร็ด 

วันศุกร์ที่ ๖ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ซ่ึงจัดขึ้นหนระหว่างวันที่ ๖-๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี  
ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมงาน หนโอกาสน้ี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา หนฐานะเจ้าภาพการแข่งขัน น าผู้อ านวยการ คณาจารย์ และผู้แทนนักกีฬา
ทั้ง ๑๗ ชนิด จากโรงเรียนสาธิตฯ ๒๑ สถาบั้น รวม ๕,๕๗๔ คน เข้าร่วมพิธีเปิด ภายหต้ค าขวัญการจัดงาน 
คือ“เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส”์ ณ สนามอินทรีย์จันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สู่ทศวรรษท่ี ๘๘  

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



 ๒ 
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

วันที่ ๗-๘ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์
รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. กรมชลประทาน กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมหห้การต้อนรับ นายหลี บุญค้ า เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ หนโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามความก้าวหน้าหนกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสถาบันอุดมศึกษาหนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งเยี่ยมชม
วิทยาเขต และหารือถึงนโยบายการเชื่อมโยงไปสู่การด าเนินงานตาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 

วันจันทร์ที่ ๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานมูลนิธิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รับมอบเงิน
บริจาค จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จาก ดร.ชัยณรงค์ ณ ล าพูน นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุน ๒๙ 
ประธานกรรมการและผู้จัดการหหญ่ บริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ากัด  เพื่อสบทบเข้ากองทุน
หนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๒ กองทุน ได้แก่ สมทบกองทุน “รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ 
อ่ิมพิทักษ์” จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และสมทบกองทุน “ดร.ชยัณรงค์ ณ ล าพูน” จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพื้นที่เสด็จฯ 
ลงจากเครื่องบินประทับเม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อเสด็จประทับรถยนต์พระที่น่ังไปยังวัด
พระธาตุเชิงชุม ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ทั้งน้ีกิจกรรมท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อเน่ืองจนครบก าหนดพิธีบ าเพ็ญพระราช
กุศล “สตมวาร” ครบ ๑๐๐ วัน การเสด็จสวรรคตหนวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วม
กิจกรรม 

วันที่ ๑๒-๑๓  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “มก.
ฉกส. สืบสานหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  หนโครงการ
สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ ๔ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ มก.ฉกส.” แก่บุคลากรสายวิขาการ จ านวน ๒๒๕ คนหน ๔ 
คณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ ก่ิงค า รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หห้การต้อนรับ ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

วันศุกร์ที่ ๒๐ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานหนพิธีท าบุญตักบาตร 
เจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนโอกาสพิธี
บ าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บคุลากคร และนิสิต ศิษย์เก่า 
และประชาชนทั่วไป ร่วมหนพิธี ณ บริเวณด้านหน้า อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน 

วันเสาร์ที่ ๒๒ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเดิน-
ว่ิง เกษตรศาสตร์ก าแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๕ ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตก าแพงแสนโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขต
ก าแพงแสน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมบูรณ ์ศิรเิวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายพิเซษฐ ศรี
วัฒนะตระกูล ปลัดอ าเภอก าแพงแสน คณะผู้บริหาร บคุลากร นักเรียน นิสิต ประชาชน นักว่ิง และชมรมนักว่ิง
ต่างๆ ร่วมพิธี  



 ๓ 
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

วันจันทร์ที่ ๒๓ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่
พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ และสดัปกรณ์ พระบรมศพ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท หน
พระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วยผู้บริหารและบคุลากรคณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนิสิต
เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์รุ่นที ่๓๒ 

 


