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สรุปสาระส าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๒๘) 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ท่ี ๓๐ มกราคม   
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ จ านวน ๒๐ ราย 
 รับทราบประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 
 รับทราบประกาศแต่งตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรี 
 รับทราบประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี 
 รับทราบร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... 
 รับทราบร่างพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... 
 รับทราบนโยบายจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 รบัทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขชื่อต าแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการและ

เลขานุการในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 รับทราบการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนเก่ียวกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๓ (๓)๓.๒๓/๖๔๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ขอให้ตรวจสอบความมีธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกอ. จึงขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงและแจ้งผลการด าเนินการให้ สกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  กล่าวคือภายใน 
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 รับทราบการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงและยืนยันการเสนอชื่อ
ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓/๑๐๑๑  ลงวันที่ ๑๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙   

 อนุมัติก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ รวม  ๒๙ ราย : รองศาสตราจารย์ ๔ ราย 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๒๕ ราย 

 
(๒) กิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 
วันท่ี 

 
สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

วันพุธที่ ๒๕ 
 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เน่ืองในโอกาส
วันแห่งการสถาปนาส านักบริการคอมพิวเตอร์ ปีที่ ๓๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาส 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่าง  ๆร่วมงาน ในโอกาสน้ี 
ได้เยี่ยมชมนิทรรศการดิจิทัล – ๑๒ ผลงานและนวัตกรรมเด่นด้านไอทีตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัลของ
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Auditorium ชั้น ๓ อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ เข้าพบรอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อกราบคารวะขอพรเน่ืองในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ 
ณ ห้องนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น ๔ อาคารสารนิเทศ ๕๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานมูลนิธิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาจากกองทุน “รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เจียม
สกุล (๒๕๔๘)” แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมในพิธี ณ ห้องนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น ๔ 

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    สู่ทศวรรษท่ี สู่ทศวรรษท่ี ๘๘  

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



 ๒ 
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
วันศุกร์ที่ ๒๗ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายเปี่ยมศักดิ์  
มิลินทจินดา รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผูแ้ทนพระองค ์เปดิงาน “เกษตรแฟร์ 
ประจ าปี ๒๕๖๐” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ท ากินตามค าสอนพ่อ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ 
อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

วันเสาร์ที่ ๒๘ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ร่วมชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแฟร์ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ซ่ึงประกอบด้วยชมรมดนตรีไทย ชมรมโขนละคอน ชมรมโปงลาง และโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ณ เวทีแสดงกลางแจ้ง งานเกษตรแฟร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

วันอังคารที่ ๓๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม
ทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๕ “ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย ๔.๐” (Knowledge  of the Land : Moving 
Forward to Thailand 4.0) พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้เสนอผลงานจากการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๔ 
จ านวน ๒๗ รางวัล และในโอกาสน้ี ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย ๔.๐” ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

วันพฤหัสบดีที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๗๔ ป ีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
     เวลา 0๗.๐๐ น. นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย น้อมร าลึกถึง
คุณูปการอันยิ่งใหญ่ ของหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ พระช่วงเกษตรศิลปการ และหลวงอิงคศรีกสิการ  
สามบูรพาจารย์ผู้ริเริ่มและบุกเบิกวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทย
และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ โดยมีหน่วยงาน
และศิษย์เก่ามาร่วมในพิธีเป็นจ านวนมาก  
    เวลา ๑๐.00 น. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ชมรม 
มก. อาวุโส สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร และนิสิต ร่วมใน
พิธีรดน้ าคารวะบรูพาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงมุทิตาจิตและขอบพระคณุแด่บรูพาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่สร้างสมวิชาการความรู้และถ่ายทอดให้กับนิสิต ประชาชน และสังคม ตลอดจนสร้างชื่อเสียง ความเจริญก้าวหน้า
ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ พร้อมกับพิธีทางศาสนา อุทิศผลบุญและกุศลให้กับบูรพาจารย์ และ
ศิษย์เก่าทุกคนที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

     เวลา ๑๘.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
ประธานบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบ าเพ็ญกุศลถวาย
พระบรมศพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็น
พระราชกุศล ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

วันอังคารที่ ๗ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอ าพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อกราบคารวะขอพร
เน่ืองในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ห้องนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น ๔ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 



 ๓ 
 

วันท่ี 
 

สรุปสาระส าคัญของกิจกรรม 

 ผู้แทนนิสิตชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ากราบคารวะขอพรจากรองศาสตราจารย์ ดร.
วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน่ืองในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ห้องนายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น ๔ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะนิสิตเก่า KU 
25 มอบเงินทุนตั้งต้น จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จัดตั้งกองทุน KU 25 เพื่อพัฒนานิสิต ให้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดี รับมอบเงินจ านวนดังกล่าว และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมในพิธี ณ ห้อง
นายกสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

วันศุกร์ที่ ๑๐  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบูรพาจารย์อาวุโส จัดงานเลี้ยงแสดง
ความยินดีและเชิดชูเกียรติ “เพชรนนทรี” ให้กับนิสิตเก่า ๒ ท่าน ได้แก่ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา และ  
ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตร ีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

 


