สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได้

ท�ำบุญตักบาตรครบรอบสตมวาร
ถวายเป็นพระราชกุศล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�ำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ให้รว่ มเป็นเจ้าภาพบ�ำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และถวายเป็นพระราชกุศล
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
การบ�ำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ ๑๒ หลังเสร็จสิน้ พิธี
หลวงหรือพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เมือ่ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อนึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สวดพุทธมนต์และสดัปกรณ์พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช พร้อมด้วยผูบ้ ริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และนิสติ เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุน่ ที่ ๓๒ เมือ่ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ท�ำบุญตักบาตร ณ บริเวณพื้นที่เสด็จ ฯ ลงจากเครื่องบินประทับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมท�ำบุญ
ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ
พื้นที่เสด็จฯ ลงจากเครื่องบินประทับเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อเสด็จประทับรถยนต์
พระทีน่ ง่ั ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุม ทรงประกอบพิธยี กฉัตรพระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีผบู้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรม
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตร เจริ ญ ภาวนา เพื่ อ ถวายเป็ น
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในโอกาสพิ ธี บ� ำ เพ็ ญ
พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) โดยมีผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า
และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๐
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จดั พิธี
ท�ำบุญตักบาตร เจริญภาวนาเพือ่ ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีอย่างต่อเนื่องจนครบ
ก�ำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โปรดให้ นายเปีย่ มศักดิ์ มิลนิ ทจินดา ผูแ้ ทนพระองค์ เปิดงานเกษตรแฟร์ ปี ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นาย
เปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา  รองประธานสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์
เปิดงาน “เกษตรแฟร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๐” ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ ๒๗ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ท�ำกินตามค�ำ
พ่อสอน” โดยน้อมน�ำศาสตร์พระราชา หลักการ
ทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
โครงการพระราชด�ำริตา่ งๆ มาบูรณาการและเชือ่ ม
โยงกับศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล น�ำเสนอ
เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตความเป็น

อยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต เข้าร่วม
ในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน

นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๕

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดการประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ ๕๕ “ศาสตร์
แห่งแผ่นดินสูป่ ระเทศไทย ๔.๐” (Knowledge
of the Land : Moving Forward to Thailand
4.0) พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้เสนอผลงาน
จากการประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ ๕๔ จ�ำนวน ๒๗
รางวัล และในโอกาสนี้ ได้รบั เกียรติจาก ดร.สุเมธ
ตั น ติ เ วชกุ ล เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่
ประเทศไทย ๔.๐” เมือ่ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร
จุ ฬ าภรณ์ พิ ศ าลศิ ล ป์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ของนิสิตในงานเกษตรแฟร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมชมการแสดงทางศิลป
วัฒนธรรมของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
งานเกษตรแฟร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย
ชมรมดนตรีไทย ชมรมโขนละคอน ชมรมโปงลาง
และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่
๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ เวทีแสดงกลางแจ้ง
งานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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๗๔ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย ๔.๐

พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
ครบรอบ ๗๔ ปี มก.
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๗๔ ปี แห่งการสถาปนา

มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ
อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ดังนี้
เวลา ๐๗.๐๐ น. นายกสภามหาวิทยาลัย
พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง คุ ณู ป การอั น ยิ่ ง ใหญ่ ของหลวง
สุวรรณวาจกกสิกิจ พระช่วงเกษตรศิลปการ และ
หลวงอิงคศรีกสิการ สามบูรพาจารย์ผู้ริเริ่มและ
บุกเบิกวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้าน
การเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พร้อมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์
สามบูรพาจารย์ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ครอบครัวสามบูรพาจารย์ ชมรมมก.อาวุโส มูลนิธิ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ สมาคมนิ สิ ต เก่ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การบริหารองค์การนิสิต สภานิสิต องค์การ
บริ ห ารองค์ ก ารนิ สิ ต บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย นั ก เรี ย น
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานคณะ ส�ำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต
ผูแ้ ทนนิสติ เก่ารุน่ ต่างๆ ผูแ้ ทนหน่วยงานกระทรวง
กรม สมาคม ส่วนราชการ  เอกชน และคณะบุคคล
ต่าง ๆ ร่วมวางพวงมาลาเป็นจ�ำนวนมาก
เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
ชมรม มก. อาวุโส สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร และ
นิสติ ร่วมในพิธรี ดน�ำ้ คารวะบูรพาจารย์อาวุโส เพือ่
แสดงมุทติ าจิตและขอบพระคุณแด่บรู พาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีส่ ร้างสมวิชาการความ
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รู้และถ่ายทอดให้กับนิสิต ประชาชน และสังคม
ตลอดจนสร้างชื่อเสียง ความเจริญก้าวหน้าให้
กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ พร้อมกับพิธี
ทางศาสนา อุทศิ ผลบุญและกุศลให้กบั บูรพาจารย์
และศิษย์เก่าทุกคนที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อความ
เป็นสิริมงคลกับชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ย
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสปาฐกถา

ร่วมเดินหน้าประเทศไทยด้วยนวัตกรรมงานวิจยั มก.

ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสปาฐกถาพิเศษ

“การขับเคลือ่ น Thailand ๔.๐ ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”

พิ เ ศษ “การขั บ เคลื่ อ น Thailand ๔.๐ ด้ า น
การเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชวี ภาพ” เพือ่ ให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการวิจัย ร่วมน�ำเสนอทิศทางการ
ปรับเปลี่ยนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผูบ้ ริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องเข้าร่วมรับฟังเป็นจ�ำนวน
มาก โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ nontri live /
www.ku.ac.th และ สถานีวิทยุ ม.ก. จากนั้น
รักษาการแทนอธิการบดี ได้น�ำชมนิทรรศการการ
วิจยั และนวัตกรรมของ มก. ทีส่ ามารถน�ำสูก่ ารผลิต

ในเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่ม Smart Agriculture  กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป
มูลค่าสูง และกลุม่ ชุมชนเข้มแข็ง เมือ่ วันศุกร์ที่ ๑๗
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ส�ำหรับปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง
การขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ ด้านการเกษตร
อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพนั้น กล่าวโดยสรุป
ได้ดงั นี้ “รัฐบาลได้กำ� หนดทิศทางการพัฒนาในการ
ขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพื่อเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก
ส�ำหรับกลุ่มเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
ซึ่งรัฐบาลให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นเกษตร อาหารและ เทคโนโลยี
ชี ว ภาพ สามารถอาศั ย ทุ น ความได้ เ ปรี ย บของ
ประเทศไทยในความหลากหลายเชิงชีวภาพมา
ต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน
ชาวไทยในทุกภูมภิ าค และเป็นการลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสั ง คม   ในส่ ว นของสถาบั น การศึ ก ษานั้ น

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จะต้องมีบทบาทในการ
ปฏิ รู ป โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของประเทศ เพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม และ
โครงสร้างการวิจัยและการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน  
ซึง่ ถือเป็นองค์กรทีม่ สี ว่ นในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
ตามนโยบายรัฐบาล   และต้องน�ำพาประเทศไทย
ให้กา้ วหน้าทันเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ให้มคี วามทันสมัย
นอกจากนี้ควรปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบ
เดิมเป็นการเรียนแบบ Active Learning โดยการ
สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเกิดความอยากรู้
อยากท�ำ  และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  โดยมหาวิทยาลัย
ต้องสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความรู้และ
ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
ของรัฐตัง้ แต่ระดับกระทรวงลงมา ภาคเอกชน และ
ประชาชน เพื่อช่วยให้ SMEs  สามารถสร้างหรือ
ใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ
อีกทั้ง   ช่วยเกษตรกรให้ผันตัวเองจากการเป็น
ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ทางการเกษตรมาเป็นผูป้ ระกอบการ
ทางการเกษตรสมัยใหม่ หรือที่เรียกว่า Smart
Farmer มีการบริหารจัดการที่ดีมีต้นทุนการผลิต
ที่ต�่ำ”
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘

KU Council Newsletter

5

ที่ใดไม่มีประวัติศาสตร์ ที่นั่นไม่มีอนาคต

สารจาก

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง
ให้กระผม ด�ำรงต�ำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่
๒๘ ตั้งแต่ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ๓ วัน นั้น
ตลอดห้วงระยะเวลา ๒ ปี ๓ วัน ที่ผ่านมานั้น นับเป็นห้วงเวลา
แห่งประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ไม่มี
อธิการบดี คนที่ ๑๕ ตัวจริง มีเพียงรักษาการแทนอธิการบดี ๓ คน      
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับ
ของรัฐ ตาม พ.ร.บ. มก. พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับค�ำสั่งศาลปกครองกลาง
แจ้งหมายห้ามกระท�ำการชั่วคราวใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการด�ำเนินการ
เสนอขอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ คนที่ ๑๕ แต่ด้วยยุทธศาสตร์ KU++super plus ของ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง บูรณาการด้วยความรอบคอบ
ในการที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องท�ำงานร่วมกับฝ่าย
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาคมชาวมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในทุกภาคส่วนอย่าง สัมมาทิฎฐิภิรมย์ โดยยึดถือองค์กร
เป็นหลัก ใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างความรูร้ กั สามัคคี  เพือ่ ให้วกิ ฤติเป็น
โอกาสในการน�ำพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เดินหน้า ก้าวสูท่ ศวรรษที่
๘ ได้อย่าง ก้าวหน้า มัน่ คง ยัง่ ยืน ต่อเนือ่ ง สง่างาม น�ำพามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารการจัดการศึกษา สู่ความ
เป็น ๖U ตามหลักธรรมาภิบาล และมีปณิธานที่ว่า เกษตรศาสตร์ คือ
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชมุ ชน และศาสตร์สากล)

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๒๘
และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๑๓

เพือ่ ความกินดีอยูด่ ขี องคนในชาติ เน้นการเกษตรและอาหารทีเ่ ป็นมิตร
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล�้ำของคน
ในชาติ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับสังคม และประเทศชาติ
ในส่วนรวม
ในห้วงระยะเวลา ๒ ปี ๓ วัน วิกฤติจึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในการที่จะ สืบสาน ให้ก้าวไกล ยั่งยืน นิรันดร์ กระผม
ในนามของนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๒๘ ขอขอบคุณ
ประชาคมชาวเกษตรศาสตร์ ทุกภาคส่วน และทุกท่าน ที่ร่วมมือ ร่วมใจ
ในงานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ หากมีสิ่งใดที่กระผมล่วงเกิน ด้วย มโนกรรม
วจีกรรม และกายกรรม ขออโหสิกรรม มา ณ โอกาสนี้ด้วย หากงาน
ที่ได้ท�ำร่วมกันดี ขอให้ด�ำเนินการต่อไป หากไม่ดีขอให้พัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป กระผมพร้อมที่จะท�ำงานกับท่าน เพื่อ สืบสาน ก้าวไกล
นิรันดร์ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันเป็นที่รักยิ่ง ของพวกเรา
ทุกคน

ยุทธศาสตร์

KU
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Super Plus
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กิจกรรมวันครบรอบและสัมมาทิฐิภิรมย์

พิธีวางแจกันดอกไม้ “วันชูชาติ”
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมในพิธีวาง
แจกันดอกไม้ เพือ่ สักการะ ม.ล.ชูชาติ ก�ำภู เนือ่ งใน
งาน “วันชูชาติ” ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรม
ชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อ
เป็นการระลึกถึงคุณความดีของ ม.ล.ชูชาติ ก�ำภู
“บิ ด าแห่ ง ชลกร” ผู ้ ว างรากฐานการพั ฒ นา

ครบรอบ ๕๑ ปี คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิด
งานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ ๕๑ ปี
โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร
และนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบโล่
เชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้
แก่คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์
ยอดเยีย่ ม รางวัลบริการวิชาการดีเด่น รางวัลอาจารย์
ผูส้ อนดีเด่น รางวัลบุคลากรทีส่ ร้างชือ่ เสียง รางวัล
ศิษย์เก่าผูป้ ระสบความส�ำเร็จ และรางวัลบุคลากร
ปฏิบตั ริ าชการครบ ๒๕ ปี เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๔๑ ชัน้ ๓ อาคาร
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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งานชลประทานให้ก้าวไกลทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศ และมีผลงานทางด้านวิชาการ
การพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศอย่างมากมาย เมื่อวันพุธที่ ๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วิ ท ยาลั ย การชลประทาน
กรมชลประทาน ปากเกร็ด

สัมมาทิฐิภิรมย์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร สูท่ ศวรรษที่ ๓

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษ
เรื่อง “มก.ฉกส. สืบสานหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช”  ในโครงการสัมมาทิฐภิ ริ มย์ ครัง้ ที่ ๔ “ก้าว
สู่ทศวรรษที่ ๓ มก.ฉกส.” แก่บุคลากรสายวิขา
การ จ�ำนวน ๒๒๕ คนใน ๔ คณะ โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งค�ำ  รักษาการ
แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จั ง หวั ด สกลนคร พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องพระพิรุณ อาคาร
บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ครบรอบ ๑๒ ปี
ส�ำนักหอสมุด ก�ำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ย
รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการ
แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตก�ำแพงแสน ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาเขต
ก�ำแพงแสน เข้าร่วมในพิธตี กั บาตรข้าวสารอาหาร
แห้งเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักหอสมุด ก�ำแพงแสน
ครบรอบ ๑๒ ปี โดยมี ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังสี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุด ก�ำแพงแสน ผู้บริหาร
และบุคลากรส�ำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ เมื่อ
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๓ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ส�ำนักหอสมุด ก�ำแพงแสน ในโอกาสนี้ นายก
สภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิด
นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรนั ดร์” ด้วย

สัมมาทิฐภิ ริ มย์ โครงการจัดตัง้
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ร่วมโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ โครงการจัดตั้ง
วิ ท ยาเขตสุ พ รรณบุ รี ครั้ ง ที่ ๑ / ๒๕๖๐
โดยมีคณะผูบ้ ริหารและบุคลากรจากโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีและจากวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมสัมมา
ทิฐภิ ริ มย์ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละให้คำ� แนะน�ำ
ในการพัฒนาพื้นที่ และในช่วงบ่ายได้เดินทาง
ไปเยีย่ มชมศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรกรรมตามแนว
พระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส.
บ้านดอนศาลเจ้า ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ห้องสมุดสีเขียวต้นแบบของ
ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
ประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุด
สีเขียวต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยให้แก่
ส� ำ นั ก หอสมุ ด มก. และห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย ว
น�ำร่องที่ผ่านการตรวจประเมินปี ๒๕๖๐ ตาม
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม ทีป่ รึกษาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
ร่ ว มในพิ ธี เมื่ อ วั น อั ง คารที่ ๒๑ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ ๕ อาคาร
เทพรัตน์วทิ ยาโชติ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด จุ ด บริ ก ารโครงการ
“อ่านทุกที่ใน มก. - Read@KU” จุดบริการที่
๙ หอพักชาย (แสงจันทร์) จุดบริการที่ ๑๐
หอพักหญิง (พุทธชาด) และจุดบริการที่ ๑๑  
KULIB@Too Fast To Sleep ในโอกาสนี้
ดร.จงรั ก วั ช ริ น ทร์ รั ต น์ รั ก ษาการแทน
อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร และนิ สิ ต
ให้เกียรติรว่ มกันเปิดจุดบริการดังกล่าว เพือ่ ให้
เกิดบรรยากาศรักการอ่านทัว่ ทัง้ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐

พิธีเปิดกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์”
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
ประธานพิธีเปิดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑
“นนทรีเกมส์” ซึง่ จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ ๖-๑๒
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ร่ ว มงาน ในโอกาสนี้ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.ศศิธร จ่างภากร ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนสาธิต
แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ศู น ย์ วิ จัย
และพัฒนาการศึกษา ในฐานะเจ้าภาพการแข่งขัน
น�ำผูอ้ ำ� นวยการ คณาจารย์ และผูแ้ ทนนักกีฬา
ทั้ง ๑๗ ชนิด จากโรงเรียนสาธิตฯ ๒๑ สถาบัน
รวม ๕,๕๗๔ คน เข้าร่วมพิธเี ปิด ภายใต้คำ� ขวัญ
การจัดงาน คือ“เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี
นนทรี เ กมส์ ” เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สนามอิ น ทรี จั น ทรสถิ ต ย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เปิดจุดบริการโครงการ
“อ่านทุกทีใ่ น มก. - Read@KU”

มอบโล่เกียรติคุณแก่นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมปริญญาโท
ส�ำหรับผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่นิสิตเก่าดีเด่นของ
สมาคมปริญญาโทส�ำหรับผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ หรือ Ex-MBA ประจ�ำปี ๒๕๕๙
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอ�ำพล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้แสดง
ความยินดี และดร.อัญชลิน พรรณนิภา นายก
สมาคมฯ มอบของที่ระลึก ณ ห้องออดิทอเรียม
ชัน้ ๕ อาคาร ๑ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน ต่อจากนั้น นายกสภา

มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยง
สังสรรค์ Ex-Night’๖๐ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์
รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับ เมือ่ วันเสาร์ที่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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กิจกรรมสถานีวิทยุ ม.ก. และความร่วมมือ มก. – ธ.ก.ส.
เปิดโครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ
หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ มก. - ธ.ก.ส.
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ประธาน
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมด้วย
นายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
ธ.ก.ส. ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
โรงเรียนเกษตรทางอากาศ หลักสูตรการเลีย้ งโคเนือ้
คุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ มก. - ธ.ก.ส.
ทั้ ง นี้ เพื่ อ พั ฒ นาระบบและวิ ธี ก ารเลี้ ย งโคเนื้ อ
รูปแบบใหม่ ตามความต้องการของตลาด และ
สามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้จริงแก่เกษตรกร
โดยมีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ อนุพร สุวรรณวาจกกสิกจิ
ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมในพิธี ทั้งนี้

มีเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคเนือ้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเข้าร่วมโครงการเป็นรุน่ แรก จ�ำนวน ๔๐ คน
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส�ำนักงานจังหวัดขอนแก่น

ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยดอยปุย - เครือข่ายครอบครัว มก. เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะ
กรรมการบริหารสถานีวิทยุ ม.ก. เดินทางไปตรวจ
เยี่ยมการด�ำเนินงานของศูนย์วิจัยดอยปุย และ
สถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ ดังนี้
วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะ
กรรมการบริ ห ารสถานี วิ ท ยุ ม.ก. พร้ อ มด้ ว ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ
ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.ก. และ
คณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงาน
สรุป ณ ศูนย์วิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยมี น างสาวนิ ภ า เขื่ อ นควบ

เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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หั ว หน้ า สถานี วิ จั ย และคณะ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
น�ำเยี่ยมชมสถานที่ และสรุปผลการด�ำเนินงาน
วั น พุ ธ ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ
บริหารสถานีวทิ ยุ ม.ก. พร้อมด้วย นายสุกติ ิ พรหมทอง

รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย ผ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท
ธ.ก.ส. และคณะ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ อ นุ พ ร
สุ ว รรณวาจกกสิ กิ จ ผู ้ อ� ำ นวยการสถานี วิ ท ยุ
กระจายเสียง ม.ก. และคณะ ได้ลงพื้นที่ดูความ
ก้าวหน้าของตัวอย่างเครือข่ายครอบครัว มก.
เชียงใหม่ ที่พัฒนาตัวเองจากการได้รับองค์ความ
รู้ผ่านทางสถานีวิทยุ ม.ก. เกิดการรวมกลุ่มกัน
พัฒนาจนเกิดเครือข่ายอาชีพการเกษตรต้นแบบ
มากขึ้น ภายใต้การน้อมน�ำเอาองค์ความรู้และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติใช้
จนเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ณ แปลงเกษตร
แบบอินทรีย์ของสมาชิกครอบครัว มก. นายไมตรี
ชัยวุฒิ ครูช�ำนาญการ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กิจกรรมมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธาน
กรรมการมู ล นิ ธิ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ครัง้ ที่
๑ / ๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ อาทิ
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร รองศาสตราจารย์
ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ศาสตราจารย์ ดร.สรสิทธิ์

วัชโรทยาน นายเปรม ณ สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ กรรมการและผู้จัดการ
มูลนิธิ มก. เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๒
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มอบทุนการศึกษา
แก่นิสิตเรียนดี

รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุน
ในมูลนิธมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และประธานมู ล นิ ธิ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ย ดร.จงรั ก
วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รับมอบเงิน
บริจาค จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จาก ดร.ชัยณรงค์
ณ ล� ำ พู น นิ สิ ต เก่ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ รุ ่ น ๒๙
ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัทอินเด็กซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ�ำกัด เพื่อสบทบเข้ากองทุน
ในมูลนิธมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน ๒ กองทุน
ได้แก่ สมทบกองทุน “รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ
อิม่ พิทกั ษ์” จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และสมทบกองทุน
“ดร.ชัยณรงค์ ณ ล�ำพูน” จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้อง
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น ๔ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่ม พิทักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ประธานมู ล นิ ธิ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
เป็ น ประธานมอบทุนการศึกษาจากกองทุน
“รองศาสตราจารย์ ดร.วินจิ เจียมสกุล (๒๕๔๘)”
แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ อนุพร สุวรรณวาจกกสิกจิ ผูจ้ ดั การ
มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
ร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องนายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ชั้น ๔ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นายก ส.มก. เข้าพบเพือ่ หารือ
ความร่วมมือ“ส.มก. ก้าวไกล
มหาวิทยาลัยก้าวหน้า”
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคม
นิ สิ ต เก่ า มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) พร้อมด้วย
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือแนวทาง
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้นโยบาย “ส.มก. ก้าวไกล มหาวิทยาลัย
ก้าวหน้า” เมื่อวันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น ๔ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ ๘
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กิจกรรม

ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง

เปิดงานเทศกาล

...ที่ก�ำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิม่ พิทกั ษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายอดิศกั ดิ์
เทพอาสน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลชมพูพนั ธุท์ พิ ย์บานสะพรัง่ ที่
ก�ำแพงแสน พร้อมกับร่วมเดินชมความสวยงามของดอกชมพูพนั ธุท์ พิ ย์ตลอดเส้นทาง ๒ กิโลเมตร
บนถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ (ชมพูพันธุ์ทิพย์) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บุคลากร
ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน สื่อมวลชนและประชาชน โดยมี ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต ให้การต้อนรับ
เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน      
ส�ำหรับต้นชมพูพันธุ์ทิพย์หรือตาเบบูญ่าสีชมพู (Pink Trumpet) บนถนนชมพูพันธุ์ทิพย์
ทีส่ วยงามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน นัน้ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ได้บรรจุอุโมงค์ชมพูพันธุ์ทิพย์ ณ ถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ แห่งนี้ ไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยถนนชมพูพันธุ์ทิพย์ มาจากวิสัยทัศน์ของ ศาสตราจารย์ระพี
สาคริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ ๗ และ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตก�ำแพงแสนคนแรก ซึ่งมีนโยบายเรื่องการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อบังลม และ

เพื่อความร่มรื่นสวยงาม จึงก�ำหนดให้ปลูกต้นไม้
ใหญ่สองฟากถนนต่าง ๆ ในวิทยาเขตก�ำแพงแสน
คือ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ (Tabebuia rosea Dc.) ซึ่ง
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้น�ำมาจากประเทศสิงคโปร์ และ
ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ซึ่งเป็นรอง
อธิการบดีวทิ ยาเขตก�ำแพงแสนขณะนัน้ ได้มอบหมาย
ให้ อาจารย์สขุ มุ   ลิมงั กูล, อาจารย์เสรี ทรัพย์สาร และ
อาจารย์มนัส กัมพุกลุ จากคณะเกษตร มาด�ำเนินการ
ปลูกในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ตั้งแต่ประตูทางเข้าถนน
ชลประทาน ผ่านหน้าโรงเรียนสาธิตฯ ไปจนสุดท้าย
ด้านหลังแปลงปลูกอ้อยของภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร
ก�ำแพงแสน ติดถนนจันทรุเบกษา ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารดูแล
ปลูกซ่อมแซมทดแทนมาโดยตลอด ปัจจุบนั มีตน้ ชมพู
พันธุท์ พิ ย์บนถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ นีจ้ ำ� นวนทัง้ สิน้
๕๐๘ ต้น อายุ ๓๙ ปี ตลอดระยะทาง ๒ กิโลเมตร
นับเป็นถนนสายสีชมพูที่สวยที่สุดของประเทศไทย

งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ “เพชรนนทรี”
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.จงรัก
วัชรินทร์รตั น์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และบูรพาจารย์อาวุโส

จั ด งานเลี้ ย งแสดงความยินดีแ ละเชิดชูเ กียรติ
“เพชรนนทรี” ให้กบั นิสติ เก่า ๒ ท่าน ได้แก่ พลเอก
ไพบูลย์ คุ้มฉายา นิสิตเก่าโครงการบัณฑิตศึกษา
สาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจ และ

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มก. และ กรมชลประทาน

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข่าวสาร

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือ่ พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยนวัตกรรมและการศึกษาตลอดจน
พัฒนาการใช้งานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ�้
เพือ่ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนถาวรของประเทศโดยรวม

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต นิสิตเก่าคณะประมง
เค ยู ๒๗ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
องคมนตรี ในสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในโอกาสนี  ้
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเข็มกลัดพระพิรณ
ุ
ทองค�ำประดับเพชร เชิดชูเกียรติ  “เพชรนนทรี”
และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รตั น์ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบแจกันดอกไม้
แสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์

ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับกรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รตั น์
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นผูล้ งนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายสัญชัย
เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงของทัง้ สองหน่วยงานร่วมในพิธี เมือ่ วันอังคารที่
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๙ ชัน้ ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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ติดต่อ สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชั้น ๔ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี)

๕๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ - โทรสาร ๐๒ ๙๔๒ ๘๑๔๖, ๐๒ ๙๔๒ ๘๒๐๐ ต่อ ๔๔๐๖, ๔๔๑๑
E-mail : kucouncil@ku.ac.th  Website : council.ku.ac.th
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