
1 | ก า ล า นุ ก ร ม  ส ภ า  ม ก .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

พ.ศ. 2558 

4 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

27 เม.ย.58 นายกสภาฯ เข้าสักการะ พระพุทธชินสีห์ ณ พุทธเกษตร มก. 
พระพิรุณทรงนาค  และอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย ์เน่ืองในการได้รบัโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

19 พ.ค.58 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร เยี่ยมชมการด าเนินงาน และศึกษาดงูานเรื่อง “การเตรียม
ตัวเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

25 พ.ค.58 ประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 5/2558 และเป็นครั้งท่ี 2/2558 
ของกรรมการชุดใหม่ นายกสภา พร้อมด้วยกรรมการสภา 
สักการะพระพุทธชินสีห์ พระประจ ามหาวิทยาลยั ณ อาคาร   
พุทธเกษตร สักการะพระพิรุณทรงนาค ณ หน้าหอประชุม      
และ สักการะอนุสาวรียส์ามบูรพาจารย์ 

6 พ.ค.58 นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดงาน “1 ทศวรรษ สระสุวรรณชาด
พระราชทาน” ณ บริเวณสระสุวรรณชาด คณะสัตวแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเยี่ยมชมกิจการของโรงพยาบาลสัตว์  

 
11 พ.ค.58 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2558 
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27 ก.ค.58 ประชุมสภาฯ 
ครั้งท่ี 7/2558  

1 ก.ค.58   “สภา มก. เสวนา

กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งท่ี 1”  
โดยได้เรียนเชิญ ศ.ดร.ไพโรจน์ 
วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
วิทยากร ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 
2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
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10 มิ.ย.58 แถลงข่าวแนวทางการน าพามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ด้วย KU++ super plus          

ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

5 มิ.ย.58 นายกสภา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี 
“วันร าลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชด าเนินทรง
หว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน  เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 
2489” ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

16 มิ.ย.58  สัมมนา “สภา มก. พบประชาคม 
มก. คร ั้งท่ี 1” เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 
สุธรรม อารีกุล  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

29 มิ.ย.58 ประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 6/2558  

18 มิ.ย.58  นายกสภาฯ เป็น
ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
วิชาการเรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเกษตร ครั้งท่ี 4 และ มก. – 
กระทรวงเกษตร ฯ – ธกส. จับมือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตร
ด้วย Digital Economy  
 

25 มิ.ย.58  บรรยาย “การ
บริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” 
ให้กับสมาชิกชมรม มก. อาวุโส ได้รับ
ทราบถึงการบริหารงานแบบ 

KU++super plus 

14 ก.ค.58 ประชุมสภาฯ วาระพิเศษ 

20 ก.ค.58  ประชุมผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศักราชใหม่ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ภายใต้การบริหาร KU ++ Super plus 

ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

28 ก.ค.58  นายกสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มก. และนิสิตทุน พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ถวายพระ

พรในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ณ วังอัมพร กรุงเทพมหานคร 

30 ก.ค.58  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จ ฯ ทรงปลูกต้นไม้เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับ นายอ าพล 

เสนาณรงค์ องคมนตรี นายกสภาฯ และผู้บริหาร และนิสิตคณะวนศาสตร์ ณ บริเวณพระต าหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา 
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16 ส.ค. 58 นายกสภาฯ  รักษาการแทนอธิการบดี มก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตช้ันปีที่ 1 และ

ประชาชน จ านวนกว่า 10,000 คน  เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจักรยานน าพสกนิกร ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558       

Bike for Mom ปั่นเพือ่แม ่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
31 ส.ค.58 ประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 8/2558  

 

1 ส.ค. 58 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภาฯ  เป็นประธานเปิดงาน “ดงตาลสัมพันธ์ 58” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

11 ส.ค. 58 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภาฯ รับมอบเงิน 

จ านวน 1,000,000 บาท จากดร.กนิษฐา กาญจนจารี 

กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกองทุนการศึกษา

เสริม มูลนิธิสวิตา  เพ่ือมอบให้กับ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มก. น าไปด าเนินการโครงการ 

Operation M.A.L.E.E.  

24 ส.ค. 58 นายกสภาฯ และนายเชาวลิต แสงอุทัย 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน

เกษตรศรีราชาแฟร์ คร้ังที่ 10 ณ อาคาร 13 พลศึกษา 

27 ส.ค. 58 นายกสภาฯ ประธานคณะกรรมการบริหารสถานี

วิทยุ มก. เป็นประธานเปิดป้าย KUR+ (KU Radio Plus) โดย

มี รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน รักษาการอธิการบดี มก. พร้อมด้วย

คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมในพิธี ณ อาคารพนม 

สมิตานนท์ สถานีวิทยุมก. 

27 ส.ค. นายกสภาฯ และประธานกรรมการมูลนิธิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินจ านวน 380,000 บาท 

จาก ผศ.ดร. พัชรประภา อดุลวิทย์ ภริยา ศ.ดร.ก าพล อดุล

วิทย์ อดีตอธิการบดีและนายกสภาฯ เพ่ือน าสมทบเข้ากองทุน 

“ ศ.ดร.ก าพล อดุลวิทย์ ” ณ ห้องนายกสภามก.  

18 ส.ค. 58 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภาฯ พบ

ผู้บริหาร มก. ชุดรักษาการ (2) ต้ังแต่วันที่ 16 

สิงหาคม 2558   เพ่ือมอบนโยบายในการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐภายใต้ KU++ Super Plus    

 

10 ส.ค. 58 นายกสภาฯ แถลงข่าวผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ 

ณ ห้องประชุม 9 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
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28 ก.ย.58 ประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 9/2558  
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20 ก.ย.58 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภาฯ 

และผู้บริหาร มก. และ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ระหว่าง  สภามก. กับ 
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 1 ก.ย.58 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภาฯ 
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี
มก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมสดุดี

ร าลึก “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจ าปี 
2558 ครบรอบปีที่ 25 ของการเสียชีวิต และเปิด
นิทรรศการ“สืบจิตวิญญาณ สืบสร้างอุดมการณ์ 

สืบ นาคะเสถียร คร้ังที่ 22” ที่อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 ก.ย.58 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภาฯ  
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันคล้ายวันสถาปนา 

ครบรอบ 22 ปี คณะศิลปศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์หาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

7 ก.ย.58 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภาฯ  

พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา มก. สัมมาทิฐิภิรมย์  
ระหว่าง สภา มก. และ คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

9 ก.ย.58 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภาฯ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา มก. และ คณะ
ผู้บริหาร ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพ่ือน

ร่วมงาน ในกิจกรรม สภา มก. พบ ประชาคม
บางเขน “เดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8 ” คร้ัง
ที่ 1 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล 

17 ก.ย.58 รศ.ดร. วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์  นายกสภาฯ พ ร้อมด้วย คณ ะ
ผู้บริหาร และบุคลากร น าแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ ถวายและลงนาม
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการ

ประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน  ณ ศาลาสหทัย
สมาคมในพระบรมมหาราชวัง  

18 ก.ย.58 ฯพณฯ นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี  พร้อม

ด้วย รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ เยี่ยมชม สวนแสน
ปาล์ม และ โครงการบ าบัดและใช้ประโยชน์จากขยะตามแนว

พระราชด าริ ณ สวนแสนปาล์ม วิทยาเขตก าแพงแสน  

18 ก.ย.58 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภาฯ พร้อม

ด้วย คณะกรรมการสภา มก. ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนิสิต ร่วมชมคอนเสิร์ต “เฉลิมบรมราช
กุมารี  ดุริยดนตรีโมสร” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมายุ 5 รอบ   2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม
และแสดงดนตรี ช้ัน 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์    
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

22 ก.ย.58 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภาฯ พร้อม 

กรรมการสภา และผู้บริหาร มก. พบประชาคมวิทยาเขต
ศรีราชา “เดินหน้า มก.สู่ทศวรรษที่ 8″ คร้ังที่ 2 ณ ห้อง
ประชุม 3 ช้ัน 4 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

29 ก.ย.58  รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภาฯ พร้อม กรรมการสภา 
และผู้บริหาร มก. สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพ่ือนร่วมงาน “เดินหน้า มก.

สู่ทศวรรษที่ 8” คร้ังที่ 3  ณ ห้องคอนเวนช่ัน อาคารศูนย์ 
มก.กพส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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26 ต.ค. 58  ประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 10/2558  
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2 ต.ค. 58 รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภาฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา มก. และคณะผู้บริหาร
ระดับสูง ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพ่ือนร่วมงาน ในกิจกรรม สภามก. พบ ประชาคมวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 8”   

คร้ังที่ 4  ณ. ห้องประชุมระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2 ต.ค . 58  รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์  นายกสภาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนจักรยาน สู่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งรับมอบจักรยาน จ านวน 2,500 คัน จาก ดร.กนิษฐา กาญจน
จารี ประธานกองทุนการศึกษาเสริม มูลนิธิสวิตา และกรรมการสภามก. ผู้ทรง คุณวุฒิ โดยมี รศ.ดร.

วิไลศักด์ิ ก่ิงค า รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย
ผู้บ ริห า ร  ให้ ก า รต้ อ น รั บ  ณ  บ ริ เวณ ห น้ าอ า ค าร เท ค โน โ ล ยี ส าร ส น เท ศ  อ าค า ร  9 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

9 ต.ค . 58  รศ.ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์  นายกสภาฯ พร้อม 

ผู้บริหาร  บุคลากร  นิ สิตปัจจุบัน  นิสิตเก่า ศิลปินดารา 
นักเรียนโรงเรียนสาธิต ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน 
มก. ร่วมปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ ในพิธีเปิดโครงการคืน

จักรยาน สู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณหน้า
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

9 ต.ค. 58  รศ.  ดร. วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายก

สภาฯ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวัน

สถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 49 ปี 

พร้อมกับมอบเกียรติบัตรและรางวัลผลงาน 

ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ช้ัน  8 

อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 

 

13 ต.ค. 58  รศ. ดร. วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา
วิชาการ “ฝ่าวิกฤติ เศรษฐกิจ ยุคปฏิรูป” จัดโดยสมาคมปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

26-30 ต.ค. 58  รศ.ดร. วิโรจ อ่ิมพิทักษ์ นายกสภาฯ 
กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต ในโอกาสพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ อาคารจักร
พันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 



6 | ก า ล า นุ ก ร ม  ส ภ า  ม ก .  

 

23 พ .ย. 58  ประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 11/2558  
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 6 พ.ย. 58 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ  เป็น

ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทาง วิชาการ ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร   ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่ บางเขน 

 

10 พ.ย. 58 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้น านิสิต “เดินหน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษท่ี 8 พ.ศ. 2558” ณ ห้อง
ประชุมก าพล อดุลวิทย์  ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

 2 พ.ย. 58  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทาง

วิชาการ “ปลูกบ้าน ปลูกเมือง ปลูกชีวิต” และนิทรรศการ “Carrot City & Making 
an Edible Green Campus” จัดโดยความร่วมมือระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ร่วมกับ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านัก

ส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

 

4 พ.ย. 58 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ พร้อม
ผู้บริหาร มก. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภา
หอการค้าไทย  ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
มีนโยบายท่ีจะขยายกรอบความร่วมมอืและด าเนิน
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กร
ภาครัฐและเอกชนของเมียนมาร์ และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 

8 พ.ย. 58  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ 
พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมเป็น
เจ้าภาพบ าเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณา
ยก เป็นวันท่ี 745 ของพิธี ณ พระต าหนักเพ็ชร 
วัดบวรนิเวศวิหาร  

16 พ.ย. 58 นายกสภาฯ และคณะ
ผู้บริหาร 

- กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช 
เพื่อให้ท่านลงจารึกแผ่น ทอง เงิน และ 
นาค ส าหรับน าไปหล่อรูปเหมือนหลวง
ปู่มั่น ภูริทัตโต 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณารา่ง
วิสัยทัศน์ และจัดท ากรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนา มก.  ณ คณะประมง มก. 
บางเขน 

12 พ.ย. 58 นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธี 
- ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบโครงข่าย 
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง มก. กพส.  
  กับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
- ลงนามความร่วมมือการจดัอบรมผูข้อรับ
อนุญาตขับรถยนต์ระหว่าง มก.กพส. และ 
ส านักงานขนส่ง จ.นครปฐม 

- แถลงข่าวการจดังานเกษตร ก าแพงแสน  
  ประจ าปี 2558 
- ร่วมป่ันจักรยานเพื่อสุขภาพ มก. ก าแพงแสน 
 

 
 

29 พ.ย.58 นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดดุีเฉลมิพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 52 ปี 
วันท่ีระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี 
 

 

28 พ.ย.58 ฯพณฯ นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเท
ทองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม และ 
งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งท่ี 10 ประจ าปี 2558 พร้อมด้วย รศ.ดร.
วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ และคณะผู้บริหาร บุคลากร  นิสิต หัวหน้าส่วน
ราชการในจังหวัดสกลนคร ณ มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 
 

13 พ.ย.58 นายกสภาฯ เป็น
ประธานเปิดการประชุมสภานิสิต
นักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 2 

25 พ.ย.58 นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงาน 
Digital KU Day : Next Step 

 towards a digital University 

20 พ.ย. 58 นายกสภาฯ พร้อมคณะ
ผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน  ประจ าปี 2558  ณ วัดเพชร
สมุทรวรวิหาร ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 
 
 

19 พ.ย. 58 นายกสภา ฯ เป็นประธาน
โครงการคืนจักรยานสู่ มก.วิทยาเขตศรีราชา 
 
 

http://council.ku.ac.th/wp-content/uploads/2015/11/KAS_8495.jpg
http://council.ku.ac.th/246746-2/
http://council.ku.ac.th/wp-content/uploads/2015/11/RR_16.1.jpg
http://council.ku.ac.th/wp-content/uploads/2015/05/KAS_9719.jpg
http://council.ku.ac.th/246760-2/
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28 พ.ย. 58  ประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 12/2558  
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11 ธ.ค. 58  รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ  น าคณะ

ผู้บ ริหาร บุคลากร และ นิสิต ร่วมซ้อมปั่นจักรยานภายใน

มหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2558 เพื่ อเข้าร่วม
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระ เกียรติ  พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หั ว เน่ืองในโอกาสมห ามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

88 พรรษา 5 ธันวาคม พ .ศ. 2558  “ ปั่นเพื่ อพ่อ Clean 

Bike for Dad ” กิจกรรรมป ระ วัติศาสตร์เ พื่อแสดงความ
จงรักภักดี กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์  ร่วมใจทดแทน

พระคุณพ่อและเพื่อความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติ โดย มี

ผู้บ ริห ารมห าวิทยาลัย เข้ าร่วมปั่นจักรยานในขบ วน D 2 

จ านวน 31 คน  

 

11 ธ.ค. 58  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภ าเป็นป ระธาน

เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทยศาสตร์ และ

การประชุมประจ าปีภาคีคณบ ดีสัตวแพทย์กลุ่มประเทศเอเชีย 

ประจ าปี 2558 

21-23 ธ.ค. 58  นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร เยี่ยมเยือนและสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเมาะล าไย ประเทศสหภาพเมียนมา  ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีจะขยายกรอบความร่วมมือและ
ด าเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา 

องค์กรภาครัฐและเอกชนของประเทศสหภาพเมียนมา โดย
การประสานงานของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 
 

24 ธ.ค. 58  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 

นายกสภาฯ มอบนโยบายการบริหาร

เชิงระบบแก่สถานีวิทยุ ม.ก.  

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์  

 24 ธ.ค. 58  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ เป็น
ประธานในงานขอบคุณบุคลากร ประจ าปี 2558 และ
มอบโล่เชิดชูเกียรตแิละประกาศเกียรติคณุแก่บุคลากร
สายวิชาการดีเดน่ ประจ าปี 2558 ณ ลาน
อเนกประสงค์ หน้าอาคารเทพศาสตรส์ถิตย์ 

 

 


