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7 ม.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ 
 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวัน 
ขอบคุณบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา 
และกล่าวให้พรบุคลากรเนื่องใน 
วันปีใหม่ และมอบประกาศ 
เกียรติคุณแก่บุคลากรที่น าชื่อเสียง 
มาสู่วิทยาเขตศรีราชา  
 

25 ม.ค.59 ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1/2559  

28 ม.ค. 59    ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส  
แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

25 ม.ค. 59    นายกสภาฯ เป็นประธานในงานวันสถาปนา
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 31 ปี และ เป็นประธาน
ในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ พัฒนาคลัง
ความรู้ดิจิทัล และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก. 
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 4 ม.ค. 59  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ ร่วมในพิธีวางแจกันดอกไม้ 
เพื่อสักการะ  ม.ล.ชูชาติ ก าภู เนื่องในงาน “วันชูชาติ” วันที่ ซึ่งสมาคมศิษย์
เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชปูถัมภ์ จัดข้ึนเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณ
ความดีของ ม.ล.ชูชาติ ก าภู “บิดาแห่งชลกร” ณ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรม
ชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

          

 
 

13 ม.ค. 59  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ เป็นประธาน
เปิดงาน “ปั่นประสานสัมพันธ์เลียบคลองบางเขน”  กิจกรรม
พิเศษ ในโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อม
ด้วย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี คณะ
ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และสื่อมวลชน จ านวนประมาณ 300 
คน ร่วมปั่นจักรยานในเส้นทางจุดเริ่มต้นที่ อาคารสารนิเทศ 50  

14 ม.ค. 59   รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ พร้อมด้วย 
อุปนายกสภา มก. กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร ประเภท
คณาจารย์ประจ า และ คณะผู้บริหารระดับสูง มก. ร่วมสัมมาทิฐิ
ภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ในกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พบ สมาคมนิสิตเก่า มก.ฯ  “เดินหน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ทศวรรษท่ี 8” ณ ห้องประชุมก า
พล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

18 ม.ค. 59    รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ ได้รับเกียรติให้
เป็นอาจารย์ผู้สอนและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ในวิชา“ศาสตร์
แห่งแผ่นดิน”หรือชื่อภาษาอังกฤษ “Knowledge of the Land”  
รหัสวิชา 01999111  
ณ ห้อง 403 
อาคารศูนย์เรียนรวม 3 
 

20-21 ม.ค. 59    รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภาฯ พร้อม คณะ ฯ และสื่อมวลชนเยี่ยมเยือน
และสานต่อความร่วมมือกับสภาการค้าและ
อุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

25 ม.ค. 59    ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1/2559 มีมติเลือก 
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เป็นผู้รักษาการแทนธิการบดี  
 

29-30 ม.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.

ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ เดินทางไป

เยี่ยมชมวิทยาเขตศรีราชา เพื่อพบปะกับผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขต

ศรีราชา และติดตามความคืบหน้าการบริหารงานของวิทยาเขตศรีราชา 

 

http://council.ku.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/KAS_1910.jpg
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3 ก.พ.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทกัษ์ นายกสภาฯ   
มอบเข็มพระพิรุณทองค า “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง”  
รุ่นที่ 15 และ เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ท าชื่อเสียง มาสู่ 
มก.  จ านวน 13 คน 
 

2 ก.พ.59 ครบรอบ 73 ป ีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
เวลา 6.45 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ์นายกสภาฯ  
พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ร่วมวางพวงมาลา คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  
ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย ์ 
เวลา 9.00 น. นายกสภาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัย  ชมรม มก.อาวุโส สมาคมนิสิตเก่า มก. 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร และนิสิต ร่วมในพิธีรดน้ า 
คารวะบูรพาจารย์อาวุโส และพิธีทางศาสนา ณ   
หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เวลา 10.00 น. นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุม 
ทางวิชาการ ครั้งท่ี 54 “นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อ 
ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก” ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป ์ 
คณะมนุษยศาสตร ์
เวลา 17.00 น. นายกสภาฯ ร่วมมอบช่อดอกไม้ 
แสดงความยินดี กับนิสติเก่าดีเด่น ในพิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น 
ประจ าปี 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

29 ก.พ. 58 ประชมุสภาฯ ครั้งที่ 2/2559  

 
 

 
1 ก.พ.59 นายกสภาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร รับ
เสด็จ สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกมุารี ทรงเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2559  

8 ก.พ.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทกัษ์ นายกสภาฯ  มอบโล่รางวัล
และเกียรติบัตร โครงการประกวดด้านกายภาพ 
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มก. ครั้งที่ 1 
 

10-11 ก.พ.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทกัษ์ นายกสภาฯ   
พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมและมอบนโยบาย 
การพัฒนาวิทยาเขตก าแพงแสน 
และส่วนงาน 

 
 

16 ก.พ.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ์นายกสภาฯ  

 เชิญคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา มก. เป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐชุดใหม่  ประชุมนัดแรก ณ อาคารสารนิเทศ  50 ปี 

 มอบรางวัลการประกวด “ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 
TGDA 2016 
 
 

18 ก.พ.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ์ 
นายกสภาฯ  บรรยายพิเศษหวัข้อ 
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กับการพัฒนาเกษตรกรไทย” 
แก่ สมาชกิสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 
 
 

22 ก.พ.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ์ 
นายกสภาฯ เป็นประธานในพิธีท าบุญ 
เนื่องในวันมาฆบูชา  
ณ อาคารพุทธเกษตร  
 

23 ก.พ.59 นายกสภาฯ พรอ้มด้วยคณะผูบ้ริหาร  
เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธ ี
วางศิลาฤกษ์ สถาบันเทคโนโลยีก าปงสปือ  
ราชอาณาจักรกัมพูชา และ มก. ร่วมสนอง 
พระราชด าริวางผังโครงการจัดตั้ง  
 

25 ก.พ.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ์นายกสภาฯ  
พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดงาน 
เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย ์
บานสะพรั่งที่ก าแพงแสน 

 
 

26 ก.พ.59 นายกสภาฯ พรอ้มด้วยคณะผูบ้ริหาร   น าแจกนัดอกไม้ 
ทูลเกล้าฯ ถวายและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการถวายพระพรให้พระองค์
ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
โดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

29 ก.พ.59 ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2559  

28 ก.พ.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ์นายกสภาฯ บรรยายพิเศษแก่
นิสิตระดับปริญาญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เร่ือง  
“นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในอนาคต” ณ ห้องประชุมสารนิเทศฯ  
คณะศึกษาศาสตร์ มก. 
 
 

29 ก.พ.59 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้สรรหา
อธิการบดีคนที่ 15 พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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28 มี.ค.59 ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2559  
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1 ม.ีค.59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ  
มาทรงเปิดอุทยานบัว ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

7 มี.ค.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

10 มี.ค.59   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9 มี.ค.59  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ  ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนา 
คณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 50 ปี และพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ  
หรือ อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากร 
ในงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 50 ปี   
โดยมีนายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน ณ ห้อง 341  
ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มก. 

9 มี.ค.59 รศ. ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ พร้อมด้วย  
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มก. 
มอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ณ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 

11 มี.ค.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ    
เยี่ยมชมและพบปะบุคลากรศูนย์เครื่องจักรกล 
การเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน เพื่อร่วมสัมมาทิฐิภรมย์ 
กับผู้บริหารและบุคลากร 

11 มี.ค.59 นายกสภา ฯ เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ 
ผู้ประกอบการเกษตรโคพันธุ์เนื้อ ซึ่ง ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
บางเขน และก าแพงแสน มก. ร่วมกับธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดข้ึน  
ณ ห้องควีนส์ปาล์ม แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม  
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ 

14 มี.ค.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ และ  
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรกร
แห่งชาติ สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรรม เกษตรกร และบุคลากร  
ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดข้ึน  
ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม  
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพค เมืองทองธานี 
 

22 มี.ค.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ  
และ ผู้บริหาร มก. เตรียมแผนรับมือการจราจร 
โดยรอบมหาวิทยาลัย  
จากการเปิดใช้ถนน 
เลียบคลองบางเขน 
เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิต 
กับถนนพหลโยธิน 

23 มี.ค.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ ให้เกียรติ 
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” แก่ผู้เข้ารับการอบรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการ 
ปรับปรุงงานเพื่อการบริหารจัดการที่เป็น  
ณ ห้องประชุมชั้น 3  
ส านักหอสมุด  
ก าแพงแสน 

23 มี.ค.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ ร่วมการ
ประชุมจัดต้ัง “ห้องเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน” 
ครั้งที่ 1/2559   
ณ ห้องประชุมชั้น 3  
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
 
 
24 มี.ค.59 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรถนนเลียบคลองบางเขน
(ชั่วคราว) เชื่อมต่อถนนวิภาวดีรังสิต 
กับถนนพหลโยธิน โอกาสนี้  
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ    
ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต  
ร่วมพิธีเปิดการจราจร 
 
 
 
 

25-27 มี.ค.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ น าคณะผู้บริหาร
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ศึกษาเรียนรู้การด าเนินงาน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ   เป็นประธานเปิดการสัมมนา
พิเศษ“แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อนวัตกรรม” โดยได้รับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักด์ิ พงศ์พิชญามาตย์  
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย  
เพื่อนวัตกรรม คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นวทิยากร 
 
 
 

http://council.ku.ac.th/247615-2/
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1-3 เม.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภาฯ และคณะ
ผู้บริหาร เยือนมหาวทิยาลัยจ าปาสัก และแขวงสาละวนั  สปป.
ลาว เข้าร่วมการประชมุเพือ่สานตอ่ความร่วมมือสองสถาบัน  
 

28-30 เม.ย.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทกัษ์ นายกสภาฯ พร้อม
ผู้บริหาร มก. ประชมุความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
เตรียมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในเดือน
พฤษภาคม 2559 

4 เม.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิม่พิทกัษ์ นายกสภาฯ เป็นประธานในพิธี
วางศิลาฤกษ์อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครือ่งกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ์
คณาจารย์ บุคลากร และนิสติคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้ารว่มในพธิ ี

8 เม.ย.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิกัษ์ นายกสภาฯ ร่วมงานสืบ
สานประเพณีสงกรานต์ในรัว้นนทรี ประจ าปี 2559             
“สงกรานต์กลางกรุง…ลั่นทุ่งบางเขน” ณ ถนนข้าวไรซ์เบอรร์ี่  
เนื่องในโอกาสเทศกาลวนัสงกรานต์ หรอืวนัปีใหม่ไทย โอกาส
นี้นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตร ี อดตีนายกสภาฯ เป็น
ประธานในพิธีรดน้ าด าหัวและกล่าวค าอวยพร และ รศ.ดร.
วิโรจ อิ่มพทิกัษ์ นายกสภาฯ เป็นประธานในพธีท าบุญตักบาตร
อาหารแห้ง พระสงฆ ์ 74 รูป พร้อมปลูกต้นไม้หายาก “ต้น
จันทนก์ะพ้อ” จ านวน 3 ต้น โดยมีผูบ้ริหารมหาวทิยาลัย 
บุคลากร และนิสติร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

22 เม.ย.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภาฯ มอบปัจฉมิกถาแก่
นิสิตชั้นปีสุดท้าย..ให้ยอมรับความคิดที่แตกต่างในงานปัจฉิมนิเทศ  
ปีการศึกษา 2558 แก่ นิสิตชัน้ปีสุดท้ายของ มก. บางเขน จ านวน
ทั้งสิ้น  6,424 คน โดยมีคณะผู้บริหาร มก. ร่วมกล่าวปัจฉิมกถาและ
ให้ข้อคิดแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ด้วย 

30 เม.ย.59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภาฯ ให้การต้อนรับ  
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน ์ ผู้ว่าราชการจังหวดัสกลนคร พร้อมเย่ียมชม
กิจกรรมของนิสติ และหอ้งปฏิบัติการของภาควิชาอุตสาหกรรม
บริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ อาคารวทิยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ (อาคาร 14) จากนั้นติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
จัดท าฐานข้อมูลต้นไม้ (โครงการต้นไม ้ พดูได้) และประชุมร่วมกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับโครงการเวชนคร และแนวทาง
ในการด าเนินงานเพือ่ชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมกนัระหว่างวทิยาเขต 
กับ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องปทุมมา อุทยานบ้านเชียงเครอื 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

25 เม.ย. 59 ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2559 มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการในเรื่องส าคญั 4 เร่ือง  
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ผูท้รงคุณวุฒ ิ
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธกิารบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
4.  อนมุัติขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าดว้ยสภาพนกังาน พ.ศ. 2559 
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30 พ.ค. 59 ประชมุสภาฯ ครัง้ที่ 5/2559  

11.00 น. รศ.ดร.วโิรจ อิ่มพิทกัษ์ นายกสภาฯ ดร.จงรกั วัชรินทร์
รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย 
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาส านักหอสมุด ครบรอบ 39 ปี 
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3 พ.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิม่พิทกัษ์ นายกสภาฯ ดร.จงรัก 
วัชรินทรร์ัตน์ รกัษาการแทนอธกิารบดี และคณะผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภธิรรม และ
เคารพศพ นายบรรหาญ ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนที ่
21 ที่วัดเทพศิรนิทราวาส ราชวรวิหาร  

 

3 พ.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภา ฯ บันทกึเทป
สัมภาษณ์ ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) 72 ปี มก. 
เดินหน้ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ สู ่ทศวรรษที ่8 แก่       
หอจดหมายเหตุ ส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
โครงการดังกล่าวจดัท าขึ้นเพื่อบันทึกเรือ่งราวของบูรพาจารย์
และอาจารย์ในเหตุการณ์ส าคัญที่ได้ท าคณุประโยชน์หรอื
สร้างสรรค์ผลงานเด่นให้กับมหาวทิยาลัยและรวมไปถึงสังคม
ภายนอก เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์บอกเล่า เต็มเตมิให้กับ
ประวัติศาสตร์ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป  
 

 

10 พ.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิกัษ์ นายกสภา ฯ เข้าร่วมการประชมุ
และให้แนวทางการด าเนินงานจัดตั้ง “ ห้องเกียรติยศ ” 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตก าแพงแสน  ในฐานะที่ปรกึษา
คณะกรรมการ พรอ้มดว้ย รศ.ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รกัษาการแทนรอง
อธิการบดีวทิยาเขตก าแพงแสน ที่ปรกึษาคณะกรรมการ พรอ้มทั้ง
ประธานและคณะกรรมการด าเนินงานจัดตัง้ห้องเกียรติยศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 
 ซ่ึงประกอบด้วย คณบดี หัวหน้าส านกั สถาบัน  
ต่างๆ รว่มการประชุมหารอืเพือ่ให้การท างาน 
ส าเร็จลุลว่งตอ่ไป ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคาร 
ส านักหอสมุด วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
 
 

13 พ.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิกัษ์ นายกสภา ฯ ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีคืนบัณฑิตสูแ่ผ่นดิน เนือ่งในโอกาสส าเรจ็การศึกษา 
ของนิสติพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 114 KU 72 พร้อมมอบ
ประกาศนียบัตรการศึกษา โล่รางวัลเรียนดี กิจกรรมดี และกล่าว 
ให้โอวาท ทั้งนี้ ดร. จงรัก วัชรินทรร์ัตน์ รกัษาการแทนอธกิารบด ี 
รศ.ดร.ลลิลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้
เข้ารว่มเป็นเกียรติในพิธแีละกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้วย ณ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบัน
สมทบมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
 

18 พ.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภา ฯ  ได้
เข้ารว่มการประชุมคณะกรรมการจดหมายเหตุและหอ
ประวัติ มก. วทิยาเขตศรีราชา ฝ่ายอ านวยการ  ครั้งที ่
1/2559 ในฐานะที่ปรกึษาคณะกรรมการฯ ร่วมกบั 
คณะผู้บริหารวทิยาเขตศรรีาชา คณบดี และ
ผู้อ านวยการส านักงานวทิยาเขต ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 
3 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี  วิทยาเขตศรีราชา 

หนังสือรายงานผลการด าเนนิงานสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 

(เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. 2558) 

26 พ.ค. 59  
9.30 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภาฯ เป็นประธานเปิด
การประชุมสัมมนา “สถานีวิจัยของ มก. กับก้าวย่างสู่อนาคต
ที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทรร์ัตน์ รกัษาการแทนอธกิารบด ี
และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ร่วมงาน ณ อาคารวชิรานุสรณ์ 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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6 มิ.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ ์นายกสภาฯ เป็นประธานในงาน “งานวันร าลึก
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระ
ราชด าเนินทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489”  
โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. คณะผู้บริหาร 
คณะกรรมการชมรม มก.อาวุโส บุคลากร  
นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตร  
พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทย 
ทั้ง 2 พระองค์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
 

13 มิ.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ ร่วมให้การ
ต้อนรับนายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานเปิดงานวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก. ครบรอบ 35 ปี และ
ร่วมแสดงความยินดีกบัคณะมนุษยศาสตร์ในโอกาสส าคัญ
ดังกล่าว โดยม ี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธิการบดี พร้อมดว้ย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ให้
การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี 
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มก. 

 

23 มิ.ย. 59 ใช้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกกรรมการสภา มก. 
ประเภทคณาจารย์ประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุอธิการบด ีพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร 
บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม 
ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี อาคารจฬุาภรณ์
พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

3 มิ.ย. 59 รศ.ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย เข้าพบ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กอ.) เพื่อขอ
ความกรุณาพิจารณาเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าสู่
การสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ 
จากบัญชีรายช่ือท่ี กกอ. เสนอ 
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5 ก.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ  บรรยายพิเศษเรื่อง “ย้อนเวลาไปหาอดีต-ขีดปัจจุบัน-สู่อนาคต มก.” 
แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสตูรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่ม 2 ผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน จ านวน 49 คน 

 

8 ก.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ  คนที่ 28 อธิการบดีคนท่ี 13 และศิษย์เก่าเค ยู รุ่นที่ 25 ร่วมเปิด
กิจกรรม Welcome back to KU @ Hall of history กิจกรรมท่ีฝ่ายหอจดหมายเหตุ ส านักหอสมดุ มก. จดัขึ้น
เพื่อให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กลับมาเยี่ยมเยือนสถานศึกษา ร่วมภาคภูมิใจและร าลึกถึงอดีต ปัจจุบัน 
และทราบถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยภายหลังจากท่ีได้จบการศึกษาไป ร่วมถึงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและร าลึกถึงมหาวิทยาลัยตลอดไป  

 

15 ก.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ  และผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมพื้นที่ในการ
ด าเนินการจัดสร้างหอประวัติ หอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน และก่อนเดินทางกลับ 
ได้ปลูกต้นยางนา ไว้เป็นที่ระลึกและ 
เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว Green Campus  
ให้กับวิทยาเขตก าแพงแสน  

14 ก.ค. 59 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งท่ี 5/2559 
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21 ก.ค. 59 นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี พร้อมด้วย นายดนุชา 
สินธวานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ(ส านักงาน กปร) ผู้บริหารหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เย่ียมชมโครงการป่ารักน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านถ้ า
ติ้ว ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และโครงการลุ่มน้ า
สงคราม บริเวณวัดอภัยด ารงธรรม    (วัดถ้ าพวง) ต าบลปทุมวาปี อ าเภอ
ส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.และรศ.ดร.วิไล
ศักดิ์ กิ่งค า รักษาการแทนรองอธิการบดี มก.ฉกส. ให้การต้อนรับ 

28 ก.ค. 59  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายก
สภา ฯ น าคณะผู้บริหารและนิสิตผู้ ได้รับ
ทุนการศึกษา “ทุนฉลองสมโภชพระเจ้า
หลานเธอพระองค์ เจ้ าทีปั งกรรั ศ มี โชติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ถวายพระพรชัย
มงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ 

19 ก.ค. 59 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ บริเวณพื้นที่รอบศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

ทรงปลกูต้นไมร้่วมกับคณะอาจารย์และนสิติ คณะวนศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส านกัพระราชวัง เนือ่งใน

วันอาสาฬหบูชา ประจ าปี โอกาสนี้ ทรงปลกูต้นเสลา 6 ต้น 

26 ก.ค. 59    นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ 
นายกสภาฯ  ดร . จงรั ก  วั ชริ นทร์ รั ตน์  รั กษาก ารแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า ฯ บุคลากร นิสิต นักแสดง 
พร้อมใจกันถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้ า จุฬ าภรณวลัยลั กษณ์  อั ค รร าชกุม า รี  เ นื่ อ ง ใน โอกาสที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระกรุณาธิคุณให้จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ 
60 พระชันษา เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชันษาครบ 60 ปี พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย 
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5 ส.ค. 59 พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ ทรงเป็นประธานใน
พิธีเปิดงาน “โครงการหลวง ครั้งที่ 47″ ณ บริเวณชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร โดยมี ม.จ.ภีศเดช รชันี ประธานมูลนธิิโครงการหลวง  รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทกัษ์ 
นายกสภาฯ และผู้บริหารมหาวทิยาลัยร่วมรับเสด็จ 

9 ส.ค. 59 รศ.ดร.วโิรจ อิม่พิทกัษ์ นายกสภา ฯ พรอ้ม
ด้วยคณะผู้บริหาร เย่ียมชมและให้ก าลังใจบคุลากรและ
นิสิตของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  

11 ส.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภา ฯ นายกสภา ฯ เป็น
ประธานเปิดงาน “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ประจ าปี 2559 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มก.  
ร่วมการด านาปลูกข้าวกับนิสิต 
และนกัเรียน กว่าห้าพันคน  
ณ ทุ่งนาไพร วทิยาเขตก าแพงแสน 
 

13 ส.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา ฯ เป็น
ประธานในพิธีพุทธาภิเษก รูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ม่ัน 
ภูริทัตโต ณ อาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ “นิธิปัญญา” 
(อาคาร 13) พร้อมผู้บริหาร มก. ณ มก.ฉกส. 

15 ส.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภาฯ    
เป็นประธานในงานวนัครบรอบ 20 ปี 
แห่งการสถาปนา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร  
ณ หอประชมุวิโรจอิ่มพทิักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลมิพระ
เกียรต ิโดยมีนายอดิศักดิ ์เทพอาสน์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมแสดงความยินดี  
และมีผู้บริหาร มก. ให้การตอ้นรับ 

17 ส.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภา ฯ   
เปิดสวนสมุนไพร 20 ปี นนทรอีีสาน ณ อุทยาน
เกษตร 50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ (แปลงปลูกพืช
สมุนไพร E2)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
 

26 ส.ค. 59  
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทกัษ์ นายกสภา ฯ  ร่วมให้การตอ้นรับนายอ าพล เสนาณรงค์ 
องคมนตรี ประธานเปิดงานวันคล้ายวนัสถาปนา มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตศรีราชา  
ครบรอบปีที ่21 

นายอ าพล เสนาณรงค์ องคนมตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และปลูกต้น
ตาลกิ่ง  พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ ให้เกียรติร่วมในพิธี
และปลูกต้นตาลโตนด โดยมี รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร  
รักษาการแทน 
รองอธิการบดีวิทยาเขต 
ศรีราชา ผศ.ดร. สุภัทรชัย  
ชมพันธุ์ คณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศรีราชาให้การต้อนรับ 

นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งท่ี 11 ประจ าปี 
2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ศรีราชา โดยมีผู้บริหาร 
วิทยาเขตให้การต้อนรับ 
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1 ก.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทกัษ์ นายกสภา ฯ เป็นประธานในงาน “สืบสาน 
วันสืบ นาคะเสถียร” ประจ าปี 2559 นิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มี
หัวใจอนรุักษ์ พรอ้มด้วยผู้บริหารมหาวทิยาลัย ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศริิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
 

3 ก.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา ฯ พร้อมผู้บริหาร มก. ร่วมให้การ
ต้อนรับ นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และปลูกต้นยางนา 9,999 ต้น เฉลิมพระ
เกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

7 ก.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา ฯ พร้อมผู้บริหาร มก. และ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ โครงการเปิดบ้าน
สอนน้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ดร.อรสา ภาววิมล ผช.
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ 
ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 

 

9 ก.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา ฯ เป็นประธาน 
เปิดการประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์–มหิดล–
กองทัพเรือ–ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ความมั่นคงทาง
ทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง” ณ ห้องประชุม 
สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ  50 ปี  
 

10 ก.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภา ฯ  
เป็นประธานในพธิีถวายราชสดุดีปลูกต้นไมม้งคล 
พระราชทานประจ าจังหวัดและเปิดงานวนัพัฒนา 
และปลูกตน้ไม้ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ณ ส านัก
พิพิธภัณฑ์ฯ มก. บางเขน 

12 ก.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา ฯ  
เป็นประธาน ในพิธี “นพรัตน์วชิระไหว้ครู”  
พร้อมมอบทุนการศึกษา  ให้กับนิสิตพยาบาล  
ณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

15 ก.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภา ฯ ร่วมการ
เสวนาสู ่2 ทศวรรษ วงดุริยางค์เครื่องลม แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วางเป้าหมายเป็นวงระดับ
อาชีพแห่งแรกของไทย ณ ห้องแสดงดนตร ีอาคารจฬุา
ภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
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16 ก.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา ฯ  เป็น
ประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย
จ าปาสัก สปป.ลาว ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสองสถาบัน โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดี มก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ร่วมในพิธี  ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์   อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มก. 

 
 

16-17 ก.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภา ฯ รว่มโครงการสัมมาทฐิิ 

“ผู้บริหารพบบุคลากรสถาบันวิจัยและพฒันาแห่ง มก.” และเป็นประธานใน

งาน “มุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายุราชการ” ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอรท์ ต าบล

คลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

20 ก.ย. 59  รศ.ดร.วโิรจ อิ่มพทิกัษ์ นายกสภาฯ เป็นประธานในพิธเีปิด

ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสรจ็ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี ส านักทะเบียนและ

ประมวลผล เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวันสถาปนาส านกัทะเบียนและประมวลผล 

ครบรอบปีที ่24 ( 18 กันยายน 2559 )  

 

 

24-25 ก.ย. 59  รศ.ดร.วโิรจ อิ่มพทิกัษ์ นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดการ

ประชุมระดมความคิด “KU Transformation Plan” เพื่อการจดัท าแนว

ทางการบริหารและพัฒนามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 

26 ก.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภา ฯ มอบโล่พระ

พิรุณ แก่ผู้มีคโุณปการต่อวงดุริยางค์เครื่องลม แห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(KU Winds) ในโอกาสก้าวสู่ 2 

ทศวรรษ วงดรุิยางค์เครือ่งลมแห่ง มก. ณ ส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชัน้ 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

29 ก.ย. 59 นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และที่ปรกึษาคณะกรรมการพเิศษ

เพื่อประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ (กปร.) พรอ้มด้วย 

หม่อมหลวงจิรพนัธุ์ ทวีวงศ ์เลขาธิการ กปร. และคณะเจ้าหน้าทีจ่ากส านกังาน 

กปร. เข้าดูงานและเย่ียมชมสถานที่ประวัตศิาสตร์ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพทิกัษ์ นายกสภา ฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร 

มก. ให้การตอ้นรับและน าชมสถานที่ 

 

27 ก.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดงาน

วันพัฒนาและปลกูต้นไม ้วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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3 ต.ค. 59  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภาฯ และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 กนัยายน 2533 – 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2537)ให้เกียรตเิป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลบุคลากร 
สวพ.มก.ดีเดน่ ประจ าปี 2559  งานวันคลา้ยวันสถาปนา สวพ.มก. ครบรอบ 38 ปี 
ซ่ึงตรงกับวนัที่ 2 ตุลาคมของทุกปี ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระพิรณุและไหวเ้จ้า 
พิธีไหว้สามบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรดเีด่น และพธิีท าบุญ ณ อาคาร
สุวรรณวาจกกสิกจิ สถาบันวิจัยและพฒันาแห่ง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

24 – 28 ต.ค. 2559 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ได้
อนุมตัิปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวฒุิจ านวน 9 ท่าน 
ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ระหว่างวนัที ่ ณ อาคารจักรพันธเ์พ็ญศริิ ประกอบด้วย 
1. นายอ าพล เสนาณรงค ์ปริญญาปรชัญาดษุฎีบัณฑิต
กิตติมศกัดิ์ (วนศาสตร์)  
2. ศ. วิทย์  ธารชลานกุิจ ปริญญาปรชัญาดษุฎีบัณฑิต
กิตติมศกัดิ์ (เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า)  
3. ศ. ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวฒันก์ุล ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศกัดิ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)  
4. รศ.ฉลองชัย แบบประเสรฐิ ปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศกัดิ์ (พืชสวน) 
5. รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศกัดิ์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
6. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศกัดี้ (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร) 
7. นายสัตวแพทย์ จ าเรือง พานเพียรศิลป์ ปริญญาปรชัญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ (เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์)  
8. นายเกษม ศรมยุรา ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศกัดิ์ (การปรับปรุงพนัธุ์และการผลิตสัตว์)  
9. นายสรรค์สนธ ิ บุณโยทยาน ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการ
การผลิต) 
 

14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จารึกบนแผ่นดินเกษตรศาสตร์ … ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ จัดพิธแีสดงความ
อาลัย ถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ด้วยส านึกในพระ
มหากรณุาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมสธุรรม อารีกุล อาคารสารนเิทศ 50 
ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

24-26, 28-29 ต.ค. 2559 รศ.ดร. วโิรจ อิม่พิทกัษ์ 
นายกสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์กล่าวให้โอวาท
แก่บัณฑิต ในโอกาสพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศริิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน 
 

10 ต.ค. 59  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภาฯ  เป็นประธานในงานวันคล้ายวนัสถาปนา
บัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 50 พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผูท้ี่ได้รับรางวัลผลงาน
วิทยานิพนธ,์ รางวัลผู้ส าเร็จการศกึษาทีม่ีผลการศกึษาดีเดน่ และ นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/
นานาชาต ิประจ าปีการศกึษา 2558 โดยมี  
รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานวุงศ์  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัย ให้การตอ้นรับ นอกจากนี้  
ยังมีอดีตคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ให้เกียรต ิ
ร่วมงานด้วย ณ ห้องประชมุยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
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4 พ.ย. 59 รศ.ดร.วโิรจ อิม่พิทกัษ์ นายกสภาฯ ร่วมน าขบวนคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เชญิผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมด้วยเครือ่งบริวาร พระกฐนิ 
ไปถวายพระสงฆ์ ซึ่งจ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพกิุลทอง พระอารามหลวง 
อ าเภอเมอืงท่าช้าง จังหวดัสิงห์บุรี โดยม ีดร.จงรัก วัชรนิทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธิการบดี เป็นประธานในพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และ พระราชสุ
วัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าอาวาสวัดพกิุลทอง เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ ์ ในการนี้มีบุคลากร รวมทั้งนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทกุวทิยาเขตร่วมในพิธี จ านวนประมาณ 1,100 คน 

7 พ.ย. 59 รศ.ดร.วโิรจ อิม่พิทกัษ์ นายกสภาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการ
สัมมนาเชิงวิชาการ ” เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60 ” จัดโดย 
สมาคมปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ ห้องวิภาวดี 
บอลรูม โรงแรมเซ็น ทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ทั้งนี้ 
ดร.สถิตย์ ลิม่พงศ์พันธุ ์ประธานกรรมาธกิารขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศไทย
ด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง 
และประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์ปาฐกพิเศษ 

7 พ.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ พร้อม
ด้วย คณะผู้บริหาร มก. ประชุมหารือความร่วมมือทาง
การศึกษา  ตามค า เชิญของนายหลี  บุญค้ า 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เพื่อประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทาง
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ
สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐ ป ระชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ณ สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ  

23 พ.ย. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดงาน 
ครบรอบ 12  ปีวันสถาปนา และเปิดอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน โดยมรีองศาสตราจารย์ 
ดร. บรรจบ ภิรมย์ค า คณบดีคณะศกึษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ พรอ้มดว้ย 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน โดยกอ่นพิธเีปิด
อาคาร รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพทิักษ์ได้เป็นประธานในพิธแีสดงความ
อาลัย ถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดว้ย 
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4 ธ.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิกัษ์พร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองคเ์จ้าโสมสวลี พระวรราชาทนิัดดามาตุ 
ทรงเปิดงานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2559 
ภายใต้ค าขวัญ “ตามรอยยุคลบาท เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน” 

 20 ธ.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพทิักษ์ นายกสภาฯ  เป็น

ประธานงานเชดิชูเกียรติยศ “เพชรนนทร”ี  “เกษตรศาสตร ์

ปราดเปรือ่งรุน่ที่ 16” และ “เกษตรศาสตร ์ปราดเปรือ่ง ผู้

ประสบความส าเร็จ (ปรับเปลี่ยนต าแหน่งใหม่) โดยมีดร.จงรกั 

วัชรินทรร์ัตน์  รักษาการแทนอธกิารบดี กลา่วรายงานและ

กล่าวตอ้นรับ พรอ้มด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะ

ผู้บริหารมหาวทิยาลัย ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมเซ็นทา

ราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ 

22 ธ.ค. 59 รศ.ดร.วิโรจ อิม่พิทกัษ์ นายกสภาฯ ให้เกียรตริ่วมงานกิจกรรมสานสัมพันธ ์

แนวทางการบูรณาการการท างานรว่มกัน 3 หน่วยงาน ประจ าปี 2560 โอกาสนี้นายกสภา

มหาวิทยาลัยได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ้ “การบูรณาการท างานรว่มกนัระหว่าง ส านัก

ส่งเสริมและฝกึอบรม บางเขน ส านกัส่งเสรมิและฝกึอบรม ก าแพงแสน และสถานีวิทยุ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”์ ณ ศูนย์ส่งเสรมิและฝกึอบรมการเกษตรแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน  

ข่าวสารสภาฯ ปีที่ 2 ฉบับท่ี 2 
ประจ าเดือนกันยายน 2559 


