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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 21 สงิหาคม 2560 

เวลา 08.00 – 10.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ต้อนรับอาจารย์และนิสิต 
จาก University of Miyazaki ประเทศ 
ญ่ีปุ่ น ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ลงนามความ
ร่วมมือกบั Seoul National University 
ประเทศเกาหลีใต้ ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัองัคารท่ี 22 สงิหาคม 2560 

เวลา 08.00 – 16.30 น. : สถาบนัวิทยาการขัน้สงูแห่ง มก. ประชมุ
นานาชาติ Agriculture and Food Deans 
Meeting ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์  
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองแผนงาน ประชมุแนะน าวิธีการกรอก
แบบส ารวจการใช้พืน้ท่ีการเรียนการสอน 
ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 10.00 – 12.00 น. : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ลงนามความ
ร่วมมือกบั กฟผ. ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 12.00 – 16.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ต้อนรับอาจารย์และ
นกัศกึษาจากประเทศอินโดนีเซีย  
ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพธุท่ี 23 สงิหาคม 2560  

เวลา 08.00 – 12.00 น. : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการกบัส านกังานวิจยัและ
พฒันาทางหารกองทพับก  
ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์  ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : รักษาการแทนอธิการบดี ต้อนรับเอกอคัร- 
 

 ราชทตู เมก็ซิโก ประจ าประเทศไทย 
ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : งานประชาสมัพนัธ์ ประชมุตดัสินคลิป
วีดโิอการสอนภาษาองักฤษภายใต้
โครงการแบรนด์ซมัเมอร์แคมป์  

ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุติดตาม 
การจดัท า JAR มหาวิทยาลยั ณ ห้อง
ประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานกฎหมาย ประชมุคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณ ณ ห้องประชมุ 2 ชัน้ 1  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

วนัพฤหสับดท่ีี 24 สงิหาคม 2560 

เวลา 08.00 – 12.00 น. : คณะเศร ษฐศาสตร์จดัพิธีไหว้ครู ณ ห้อง
ประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองกลาง ประชมุคณะท างานโครงการ
สืบ นาคะเสถียร ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  : กองการเจ้าหน้าท่ี พิจารณากลัน่กรอง
การตอ่เวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ณ 
ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุชีแ้จง
คณะกรรมการประเมินระดบัคณะและ
วิทยาเขต ประจ าปีการศกึษา 2559  
ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์  ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองแผนงาน ประชมุคณะท างานบริหาร  
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อตัราก าลงั ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : สภาพนกังานประชมุสภาพนกังานสมยั 
สามญั ครัง้ท่ี 8/2560 ณ ห้องประชมุก าพล 
อดลุวิทย์  ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

วนัศกุรท่ี์ 25 สงิหาคม 2560  
เวลา 08.00 – 13.00 น. : รักษาการแทนอธิการบดีร่วมประชมุ 

ผู้บริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ มก.  
ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์  ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุอนกุรรมการจดั 
ท าร่างประกาศ ระเบียบและข้อบงัคบั
เก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล  
ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.30 – 16.30 น.  : ส านกังานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ 
ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ 
พิจารณาการบรรจตุ าแหน่งอาจารย์  
ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ
กลัน่กรองผลการปฏิบตัิงาน มก.  
ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์  ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ปฏทิินกจิกรรม 
วนัพฒันาและปลกูตน้ไม ้มก. ประจ าปี 2560   
 ขอเชิญ บคุลากรและนิสิต เข้าร่วมโครงการ วนัพฒันาและ
ปลกูต้นไม้ มก. ประจ าปี 2560 ในวันที่ 2 กันยำยน 2560 เพ่ือร่วม
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกรู เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2560 ปลกูต้นไม้เพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียวภายในมหาวิทยาลยัฯ 
ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS เป็นการ
ตกแตง่พืน้ท่ีสนามและพืน้ท่ีรอบอาคาร และบ ารุงรักษาต้นไม้ภายใน
หน่วยงาน และด าเนินงานมาตรฐานกิจกรรม 7 ส. ในแตล่ะพืน้ท่ี 
ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสยั สขุลกัษณะ สวยงาม 
และสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี โดยแบง่พืน้ท่ีด าเนินการของหน่วยงานตา่ง ๆ  
  
   

เป็นจดุพฒันาและปลกูต้นไม้ โดยเจ้าของหน่วยงานนัน้เป็นผู้ รับผิด 
ชอบ ซึง่กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี จะเป็นผู้ รับผิดชอบใน
พืน้ท่ีสว่นกลางและประสานงาน 
ขอเชญิร่วมแข่งขนักอลฟ์การกุศล 
 ชมรมนิสิตเก่าพลศกึษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั 
สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ และไทยแอร์เอเชีย จดัแข่งขนักอล์ฟการกศุล 
ประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจกิำยน 2560 ณ สนำม  

เดอะเลกำซี่ กอล์ฟคลับ ถนนปัญญำรำมอินทรำ ชิงถ้วยรางวลั
เกียรติยศ เพ่ือน ารายได้สว่นหนึง่สนบัสนนุกิจกรรมการศกึษาโรงเรียน
คีมใหญ่วิทยา จ.อ านาจเจริญ บริจาคโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก ร่วม
ท าบญุ วดัพระบาทน า้พ ุจ.ลพบรีุ สร้างห้องสมดุเฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ โรงเรียนบ้านดอนเด่ือ จ.อดุรธานี มอบ
เป็นทนุการศกึษา และสนบัสนนุกิจกรรมชมรมนิสิตเก่าพลศกึษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประเภททีมกิตติมศกัด์ิ ทีมละ 30,000  
บาท (มีรถกอล์ฟ) และทีมทัว่ไป ทีมละ 20,000 บาท 
 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี คณุอษุา โทรศพัท์  
089 – 891 – 6965 หรือ Line ID : usa251017 
เสวนา อาหารปลอดภยั:การผลติไสก้รอกปลอดภยั  

 ศนูย์นวตักรรมวิทยาการอาหาร โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร และสถาบนั
ค้นคว้าและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร จัดเสวนำ เร่ือง อำหำร
ปลอดภัย:กำรผลิตไส้กรอกปลอดภัย “สบำยใจเม่ือรับประทำน” 
ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.45 – 12.30 น. ณ ห้องบหุลนั
พิทกัษ์พล สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร เพ่ือน าเสนอ
ข้อก าหนด หลกัเกณฑ์และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการใช้วตัถเุจือ
ปนในอาหาร กระบวนการผลิตท่ีดีและถกูสขุลกัษณะอย่างถกูต้อง 
 สนใจลงทะเบียนร่วมการเสวนาได้ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 25 
สิงหาคม 2560 (คา่ลงทะเบียน 200 บาท) สอบถามรายละเอยีดได้ท่ี
คณุปรียชาติ จนัทโชติ โทรศพัท์ 02 – 942 – 8629 – 35 ตอ่ 1307  
งาน “สบืสาน วนัสบื นาคะเสถยีร”  

มก. ร่วมกบัคณะวนศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์   
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จดัโครงการ “สืบสานวนัสืบ นาคะเสถียร”    
ประจ าปี 2560 ในวันที่ 31 สิงหำคม – 1 กันยำยน 2560 เวลำ 
07.00 - 16.30 น. ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ เน่ืองในโอกาส 
ครบรอบ 27 ปี แห่งการจากไป ของคณุสืบ นาคะเสถียร นิสิตเก่า 
คณะวนศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีท าบญุถวายพระสงฆ์ 10 
รูป พิธีประกาศสดดุีร าลกึ พิธีวางพวงดอกไม้ พิธีเปิดนิทรรศการ 
กิจกรรมปลกูต้นราชพฤกษ์ 10 ต้น การเสวนา และพิธีจดุเทียนร าลกึ
คณุ เป็นต้น 
 

  


