
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ประจำ�เดือน ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ตรำบนิจนิรันดร์
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกำลที่ ๙ 

พระผู้เสด็จสู่สวรรคำลัย

วันที่ระลึก “นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ร่วมงานวันที่
ระลกึ	“วนันนทรีทรงปลกู	ดนตรทีรงโปรด	สบืสาน
วันทรงดนตรี”	ครบรอบ	๕๓	ปี	ซึ่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 จัดขึ้นเพื่อ 
ประกาศความจงรักภักดี	 และร�าลึกถึงพระมหา 
กรณุาธคิณุ	ถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช	เมือ่วันองัคารท่ี	๒๙	พฤศจกิายน	 
พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	หอประชมุ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	 
บางเขน	
	 กิจกรรมส�าคัญ	 อาทิ	 การน้อมกราบสักการะ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เพือ่ร่วมกนัสบืสาน
พระราชปณิธาน	 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์
เกษตรศาสตร์	 เพลงแสงเทียน	 เพลงชะตาชีวิต	
เพลงสายฝน	 เพลงอาทิตย์อับแสง	 เพลงในดวงใจ 
นิรันดร์	 เพลง	 Oh	 I	 Say	 เพลงสดุดีพระเกียรติ	 
การฉายวดีทิศัน์บคุคลผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์ขณะทรงปลกู 
ต้นนนทรแีละทรงดนตรี	การบรรเลงและการขบัร้อง 

งำนวันที่ระลึก “นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสำนวันทรงดนตรี” 

เพลงส�าคัญ	 “เพลงมหาราชกษัตริย์เกษตร”	 ซึ่ง	
ศาสตราจารย์	ดร.ประเสริฐ	ณ	นคร	ได้ประพนัธ์ขึน้ 
มาใหม่เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เน้ือหาของเพลง 
กล่าวถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช		
ด้านเกษตรศาสตร์	ทั้งศาสตร์แห่งแผ่นดิน	ศาสตร์
แห่งแผ่นน�้า	 ทรงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจน	 
โดยให้ประชาชนยดึหลกัแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง	 
บงัเกดิความสขุความร่มเยน็	ด้วยน�า้พระทยัทีเ่ป่ียม
ด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่าน	ซึง่เพลงน้ีจะเป็น

เพลงส�าคัญของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และพสกนิกรชาวไทยต่อไป	
	 นอกจากน้ียงัมกีารร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ	การ 
เดีย่วแซก็โซโฟนเพลงความฝันอนัสงูสดุ	การขบัเสภา	 
“ภมูพิล”	กษตัรยิาลยั	การเห่	“องค์ราชนัย์	เสดจ็สู ่
สวรรคาลัย”	และช่วงสุดท้าย	คือการร่วมจุดเทียน	 
(สขีาว)	ยนืสงบน่ิง	และพร้อมใจกนัร้องเพลงสรรเสรญิ 
พระบารม	ีเพ่ือประกาศความจงรกัภกัดแีละส�านกึ
ในพระมหากรณุาธคุิณเป็นล้นพ้นหาทีส่ดุมิได้	โดยมี
วงดนตรสีากล	KU	Band	KU	Wind	Symphony		
KU	Chorus	และ	ชมรมนนทรคีอรสั	บรรเลงตลอดงาน
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	 สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	 และมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์	จดัพธิถีวายความอาลยั	พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	พระผู้เสด็จสู ่
สวรรคาลยั	ด้วยส�านึกในพระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้น 
อนัหาทีส่ดุมไิด้	ในโอกาสนี	้รองศาสตราจารย์	ดร.วโิรจ	 
อิ่มพิทักษ์	 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 
พร้อมด้วย	 ดร.จงรัก	 วชัรนิทร์รตัน์	 รกัษาการแทน 
อธิการบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	คณะผูบ้รหิาร	 
คณาจารย์	 บุคลากร	 นิสิต	 และนักเรียนโรงเรียน 
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พร้อมใจกนั 
ร่วมในพิธีถวายความอาลัย	 กราบถวายบังคม 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	 
พระผู้เสดจ็สูส่วรรคาลยั	และแสดงความจงรักภักดี	 
ที่จะปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท	 พระราชด�ารัส	 
เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท	 สืบสานพระราช
ปณิธานของพระองค์ท่าน	 อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ตลอดไป	 เม่ือวันที่	 ๑๔	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 
ณ	 ห้องประชุมสุธรรม	 อารีกุล	 อาคารสารนเิทศ	 
๕๐	ปี	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายก
สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ร่วมพิธ	ี“รวมพลงั
แห่งความภักดี”	 แสดงความจงรักภักดีและร่วม
ร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ปีที่	 ๘๙	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ศรปราชญ์	
ธไนศวรรยางกูร	 รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน	 ซึ่งรักษาการแทนรักษาการแทน
อธิการบดี	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมด้วยคณะ 
ผูบ้รหิาร	บคุลากร	นสิติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	เมือ่วนัองัคารที	่๒๒	พฤศจกิายน	พ.ศ.	 
๒๕๕๙	ณ	 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์	บางเขน

 รองศาสตราจารย์	ดร.วโิรจ	อิม่พทิกัษ์	นายกสภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นประธานในพิธี 
ท�าบญุตกับาตร	เจริญภาวนา	เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล 
แด่	พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช	
	 ในโอกาสพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร	 
(๗	วัน)	วันพฤหัสบดีที่	๒๐	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 ในโอกาสพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร	
(๑๕	วัน)	 วนัพฤหัสบดทีี	่๒๗	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 ในโอกาสพิธบี�าเพญ็พระราชกุศลปัญญาสมวาร	
(๕๐	วัน)	 วันพฤหัสบดีที่	๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙
โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 คณาจารย์	 บุคลากร	
และนิสิต	ศิษย์เก่า	และประชาชนทั่วไป	ร่วมในพิธี	 
ณ	 บริเวณด้านหน้า	 อาคารสารนิเทศ	 ๕๐	 ปี	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน

ส�ำนกึในพระมหำกรณุำธคิณุ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

ในหลวงรัชกำลที่ ๙

พิธี “รวมพลังแห่งควำมภักดี” ท�ำบุญตักบำตร เจริญภำวนำ 
เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล

พิธีถวำยควำมอำลัยและส�ำนึกใน 
พระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

ในหลวงรชักำลท่ี ๙ พระผูเ้สดจ็สูส่วรรคำลยั
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การแต่งตั้งผู้บริหาร / ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วโิรจ	อิม่พิทกัษ์	นายกสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	 
ได้ลงนามอนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และข้อบังคับตามพระ
ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๕๘	ระหว่างเดือนตุลาคม	-	
เดือนธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	รวม	๘	ฉบับ	ดังนี้
ดี้
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์จ�านวน	๑	ฉบับ
	 ๑.	ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์จ�านวน	๗	ฉบับ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
	 ๑.	ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	ว่าด้วยคณะกรรมการอทุธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 ๒.	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ 
พิจารณาการอุทธรณ์	พ.ศ.	๒๕๕๙
	 ๓.	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ว่าด้วยการร้องทุกข์และการ 
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์	พ.ศ.	๒๕๕๙

กลุ่มบริหารงานบุคคล
	 ๑.	ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ว่าด้วยกรณคีวามผดิทีป่รากฏชดั 
แจ้งส�าหรับพนักงาน	 และข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 
พ.ศ.	๒๕๕๙
	 ๒.	ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	เงือ่นไข
การสอบสวนพิจารณาทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๙

กลุ่มการศึกษาและนิสิต
	 ๑.	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 ๒.	ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ว่าด้วยการบริหารโครงการพเิศษ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.สมบัติ ชิณะวงศ์

ผศ.นิคม  แหลมสัก

รศ.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ ์

แต่งตั้งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ในระหว่างเดือนตุลาคม	 -	 เดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้แต่งตั้งคณบดีและผู้อ�านวยการสถาบัน	
จ�านวน	๓	ราย	ดังนี้

การประชุมครั้งที่	๙/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๓๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้แต่งตั้ง
	 -	 รศ.สมบัติ	ชิณะวงศ	์ด�ารงต�าแหน่งในการบริหารเป็นผู้อ�านวยการ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 ตั้งแต่วันที่	 ๗	 พฤศจิกายน	 
พ.ศ.	๒๕๕๙	เป็นต้นไป	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสี่ปี

การประชุมครั้งที่	 ๑๐/๒๕๕๙	 เมื่อวันที่	 ๑๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	
ได้แต่งตั้ง	
	 -	 ผศ.นิคม	 แหลมสัก	 ด�ารงต�าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะ
วนศาสตร์	 ตั้งแต่วันที่	 ๑๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	 เป็นต้นไป	 โดยมี
วาระการด�ารงต�าแหน่งสี่ปี	

	 -	 รศ.เชาว์	อินทร์ประสิทธ์ิ	 ด�ารงต�าแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ก�าแพงแสน	ตั้งแต่วันที่	๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	
เป็นต้นไป	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสี่ปี

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

อนมุติัประกาศและข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยั
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและปริญญากิตติมศักด์ิ

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้รับพระมหา 
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 
อคัรราชกมุารี	เสด็จฯ	แทนพระองค์มาพระราชทาน
ปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาของมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๘	จ�านวน
ท้ังสิ้น	 ๑๓,๑๔๙	 คน	 ระหว่างวันท่ี	 ๒๔	 -	 ๒๙	
ตุลาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	ณ	อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	

	 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีผลงานทางวิชาการและมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 
จนเป็นทีป่ระจกัษ์ต่อสงัคม	เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมทีเ่หน็ได้ชดัเจนอย่างต่อเน่ือง	เป็นท่ียอมรบั
อย่างกว้างขวาง	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม
	 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในการประชุมครัง้ที	่๗/๒๕๕๙	เมือ่วนัที	่๒๙	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙
มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ	ดังนี้

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

	 ส�าหรับในปีการศึกษา	 ๒๕๕๘	 มีผู้ส�าเร็จการ
ศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 ในระดับ
ปริญญาตรี	๑๐,๕๙๘	คน	ปริญญาโท	๒,๓๓๕	คน	
และปรญิญาเอก	๒๑๖	คน	รวมทัง้สิน้	๑๓,๑๔๙	คน

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑. นายอ�าพล  เสนาณรงค์ องคมนตร ี
	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 สาขาวิชาวนศาสตร์

๒. ศาสตราจารย์วิทย์  ธารชลานุกิจ 
	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

๓. ศาสตราจารย์วิฑูรย์  ปริญญาวิวัฒน์กุล
	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 สาขาวชิาพฒันาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร

๔. รองศาสตราจารย์ฉลองชัย  แบบประเสริฐ 
	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 สาขาวิชาพืชสวน

๕. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ
	 ปรญิญาวศิวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ	์
	 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

๖. นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

๗. นายจ�าเรือง  พานเพียรศิลป์ 
	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

๘. นายเกษม  ศรมยุรา
	 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์

๙. นายสวรรค์สนธิ  บุณโยทยาน  
	 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
 สาขาวชิาทรพัยากรเกษตรและการจดัการการผลติ
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กิจกรรมเทิดพระเกียรติและการสนองงานในพระบรมวงศานุวงศ์

	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 เสด็จไปทรง
เปิดงาน	 เกษตรก�าแพงแสน	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๙	 ภายใต้ค�าขวัญ	 “ตามรอยยุคลบาท	
เกษตรศาสตร์	 ก�าแพงแสน”	 โดยมีรองศาสตราจารย์	 ดร.วิโรจ	 อิ่มพิทักษ์	 นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ดร.จงรัก	 วัชรินทร์รัตน์	 รักษาการแทนอธิการบดี	 
รองศาสตราจารย์	 ดร.ตฤณ	 แสงสุวรรณ	 รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต
ก�าแพงแสน	พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนราชการ	ทหาร	ต�ารวจ	เฝ้ารับเสด็จ	เมือ่วนัอาทติย์ที	่ 
๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน 
เกษตรก�าแพงแสน ประจ�าปี ๒๕๕๙

กฐินพระราชทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วัดพิกุลทอง
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วโิรจ	อิม่พทิกัษ์	นายกสภามหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์	 น�าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 เชิญผ้าพระกฐิน 
พระราชทานพร้อมด้วยเคร่ืองบริวารพระกฐิน	 ไปถวายพระสงฆ์	 
ซึ่งจ�าพรรษาถ้วนไตรมาส	 ณ	 วัดพิกุลทอง	 พระอารามหลวง	 
อ�าเภอเมืองท่าช้าง	จังหวัดสิงห์บุรี	เมื่อวันศุกร์ที่	๔	พฤศจิกายน	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 โดยมี	 ดร.จงรัก	 วัชรินทร์รัตน์	 รักษาการแทน 
อธกิารบด	ีเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	และ 
พระราชสวุฒันาภรณ์	รองเจ้าคณะจงัหวดัสงิห์บุร	ีและเจ้าอาวาส 
วัดพิกุลทอง	 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	 โดยมีบุคลากร	 และนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขตร่วมในพิธี	 ซึ่งในปีนี้ 
มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล	 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	
๒,๖๙๓,๖๒๘	บาท
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	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 คนที่	 ๓	 (ระหว่างวันที่	 ๑	 กันยายน	 พ.ศ.	
๒๕๓๓	-	วันที่	๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๓๗)	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	พร้อมมอบรางวัลบุคลากร	
สวพ.	มก.	ดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ในโอกาสครบรอบ	๓๘	ปี	วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โดยมีอดีตผู้บริหาร	 ผู้บริหาร	 และบุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ร่วมในพิธี	เมื่อวันจันทร์ที่	๓	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วโิรจ	อิม่พทิกัษ์	นายกสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นประธานในงาน 
วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย	ครบรอบปีที่	๔๐	พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับ 
รางวลัผลงานวทิยานพินธ์ดีเด่น	รางวลัผูส้�าเรจ็การศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดเีด่น	และนสิติทีไ่ด้รบัรางวลั 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ	 ประจ�าปีการศึกษา	 ๒๕๕๘	 โดยมีผู้บริหาร	 และบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัยให้การต้อนรับ	เมื่อวันจันทร์ที่	๑๐	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	ห้องประชุมยงยุทธ	เจียมไชยศรี	 
ชั้น	๘	อาคารสารสนเทศ	บัณฑิตวิทยาลัย

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นประธาน
กล่าวเปิดการสมัมนาเชิงวชิาการ	“เจาะเศรษฐกจิ
กระแสใหม่ประเทศไทย	 ๖๐”	 โดยมี	 ดร.สถิตย	์
ลิ่มพงศ์พันธุ ์	 ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ	 สภาขับ
เคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 อดีตปลัดกระทรวง
การคลัง	 และประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 เป็นองค์ปาฐกพิเศษ	 จัดโดย	
สมาคมปริญญาโทส�าหรับผู้บริหาร	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	เมือ่วนัจนัทร์ที	่๗	พฤศจกิายน	พ.ศ.	 
๒๕๕๙	ณ	ห้องวภิาวดีบอลรมู	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
เซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ

ประชุมหารือร่วมกับ
เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายก 
สภามหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 พร้อมด้วยคณะ 
ผูบ้ริหาร	ร่วมประชมุหารอืตามค�าเชิญของ	นายหลี	 
บุญค�้า	 เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	 เพ่ือหารือแนวทางการสร้างความ 
ร่วมมอืทางการศกึษา	ระหว่างมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว	 เม่ือวันจันทร์ที	่ ๗	พฤศจกิายน	พ.ศ.	 
๒๕๕๙	 ณ	 สถานฑูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ

นายกสภาฯ เป็นประธานในงาน วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบ ๓๘ ปี

นายกสภาฯ เป็นประธานในงาน
วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ ๔๐

นายกสภาฯ กล่าวเปิดการสัมมนา
เชิงวิชาการ “เจาะเศรษฐกิจ
กระแสใหม่ประเทศไทย ๖๐”

ให้การต้อนรับ นายอ�าพล  
เสนาณรงค์ องคมนตร ีซึง่ให้เกยีรต ิ
เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์
นนทรอีสีาน ครัง้ท่ี ๑๑ ประจ�าปี ๒๕๕๙
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 กล่าวต้อนรับ	
นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตร	ีซ่ึงให้เกียรตเิป็น
ประธานพธิีเปิดงานเกษตรแฟรน์นทรีอสีาน	ครัง้ที่	
๑๑	ประจ�าปี	๒๕๕๙	ภายใต้ชือ่งาน	“เกษตรก้าวไกล	 
ชาตไิทยพฒันา	เกษตรก้าวหน้า	ชาวประชายัง่ยนื”	 
โดยมี	 ดร.จงรัก	 วัชรินทร์รัตน์	 รักษาการแทน 
อธกิารบด	ีกล่าวรายงาน	เมือ่วนัจนัทร์ที	่๒๘	พฤศจกิายน	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ณ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดสกลนคร
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งานเชิดชูเกียรติยศ “เพชรนนทรี” 
“เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง 
รุ่นที่ ๑๖” และ “เกษตรศาสตร์ 
ปราดเปรือ่ง ผูป้ระสบความส�าเร็จ 
(ปรับเปลี่ยนต�าแหน่งใหม่)”
	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วิโรจ	 อิ่มพิทักษ์	 นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นประธานงาน 
เชดิชูเกยีรตยิศ	“เพชรนนทร”ี	“เกษตรศาสตร์ปราด
เปรือ่ง	รุน่ที	่๑๖”	และ	“เกษตรศาสตร์ปราดเปรือ่ง	 
ผู้ประสบความส�าเร็จ	(ปรับเปลี่ยนต�าแหน่งใหม่)”	
โดยม	ีดร.จงรกั	วชัรนิทร์รตัน์	รกัษาการแทนอธกิารบดี	 
กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ	พร้อมด้วยกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย	 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 ร่วมแสดงความยินดี	 เมื่อวันอังคารที่	 ๒๐	 ธันวาคม	 
พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ

นายกสภาฯ ร่วมงานขอบคุณ
บุคลากร ประจ�าปี ๒๕๕๙
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ร่วมงานขอบคุณ
บุคลากร	 เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยมาตลอดทั้งปี	 ตลอดจน 
เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการท�างานต่อไป	โดย
กิจกรรมเริ่มขึ้นใน	เวลา	๘.๐๐	น.	ด้วยพิธีท�าบุญ
ตกับาตรพระสงฆ์	และพธีิมอบรางวลับคุลากรดเีด่น	 
ประจ�าปี	๒๕๕๙	ทัง้สายวชิาการและสายสนับสนนุ
วิชาการ	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๒๙	 ธันวาคม	 พ.ศ.	
๒๕๕๙	ณ	อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	บางเขน

การประชุมกรรมการสภาสถาบันสมทบการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ 
และให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
รุ่นที่ ๒๕
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นประธานการ
ประชมุกรรมการสภาสถาบนัสมทบการอาชวีศกึษาภาคกลาง	๕	และให้การต้อนรบัคณะศษิย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รุ่นที่	๒๕	ในระหว่างวันที่	๑๕-๑๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	ห้องประชุม
พระพิรุณ	 อาคารบริหาร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดสกลนคร	 
ในการนีน้ายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ได้น�าเยีย่มชมภายในมหาวทิยาลยั	และอทุยานหนองหาร 
เฉลิมพระเกียรติ	 เยี่ยมชมพระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์	 และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน	 อันเน่ือง
มาจากพระราชด�าริ	พร้อมทั้งกราบนมัสการสถานที่ส�าคัญทางศาสนาภายในจังหวัดสกลนครด้วย

งานครบรอบ ๑๒ ปี วันสถาปนาและเปิดอาคารปฏบิตักิารการเรยีน
การสอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน
	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์	นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เป็นประธานเปิดงาน	 
ครบรอบ	 ๑๒	 ปี	 วันสถาปนาและเปิดอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน	 คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน	เมื่อวันพุธที่	๒๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	โดยมี	รองศาสตราจารย์	
ดร.บรรจบ	 ภิรมย์ค�า	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	 พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	 คณาจารย	์
แขกผู้มีเกียรติ	บุคลากร	และนิสิต	ให้การต้อนรับ	
ในการนี้	 ก่อนพิธีเปิดอาคาร	 รองศาสตราจารย	์
ดร.วิโรจ	 อิ่มพิทักษ์	 ได้เป็นประธานในพิธีถวาย 
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชด้วย

กิจกรรม

คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา : 	 รศ.ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์
กองบรรณาธิการ :	 รศ.ดร.ศรปราชญ์	ธไนศวรรยางกูร,	นางสาวพัชราวดี	แพรัตกุล,	
	 นางผกามาศ	ธนพัฒนพงศ์,	นางสุขวิมล	ช่างช�านิ,	นางสาวสุปราณี	เทียนเล็ก
ผู้จัดพิมพ์ : 	 ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส
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