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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 25 กนัยายน 2560 
เวลา 08.30 – 16.30 น. : ประชมุสภามหาวิทยาลยั ณ ห้องประชมุ

 กําพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  

   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัองัคารท่ี 26 กนัยายน 2560 
เวลา 09.00 – 13.00 น. : ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

มก. ครัง้ท่ี 3/2560 ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ประชมุกรรมการสง่เสริมกิจการ มก.         

 ณ ห้องประชมุกําพล อดลุวิทย์   

 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพธุท่ี 27 กนัยายน 2560 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง

ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.30 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ

    สรรหาคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน    

    ณ ห้องประชมุ 6  ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ  

    50 ปี 

เวลา 10.00 – 16.00 น. :  สภาพนกังาน มก. ประชมุคณะ 

กรรมาธิการฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทกุข์และ

ฝ่ายบริหารยทุธศาสตร์ ณ ห้องประชมุ 5 

ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 10.00 – 17.00 น. :  กรมกิจการเดก็และเยาวชน จดังานประชา

รัฐร่วมใจ พฒันาหอพกัไทย ก้าวสู่

มาตรฐาน ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ 

ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.00 น. :  กองการเจ้าหน้าท่ี จดัโครงการสมัมนา

เครือข่ายผู้ปฏิบติังานเก่ียวกบังาน

บริหารงานบคุคล ณ ห้องประชมุธีระ          

สตูะบตุร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. :  สภาพนกังาน มก. ประชมุสภาพนกังาน  

 

 สมยัสามญั ครัง้ท่ี 9/2560 ณ ห้อง

ประชมุกําพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 14.00 – 16.30 น. :  สํานกังานอธิการบดี ประชมุคณะ 

 กรรมการพิจารณาผู้ เหมาะสมเพ่ือ

แตง่ตัง้เป็นผู้ รักษาการ ผอ. สํานกังาน

ประกนัคณุภาพ ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 17.00 – 18.00 น. :  สํานกัการกีฬา ปิดโครงการพธุหรรษา 

   เกษตรศาสตร์มาออกกําลงักาย ณ  

   สนามอินทรีจนัทรสถิตย์ 
วนัพฤหสับดท่ีี 28 กนัยายน 2560 
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ

อตุสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชมุ 5 

ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ

อตุสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชมุ 8 

ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 14.00 – 16.30 น. :  กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุ

คณะกรรมการสรรหาผู้ อํานวยการ

สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติผลทาง

การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร  

 ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2  

 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัศกุรท่ี์ 29 กนัยายน 2560 
เวลา 08.30 – 17.30 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ร่วมกบั คณะ

ศกึษาศาสตร์ จดัประชมุวิชาการ

นานาชาติ APHERP Emergent 

Scholar Seminars ณ ห้องประชมุ 9 

ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. :  สํานกัประกนัคณุภาพ ประชมุติดตาม 
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 การรายงานผลการดําเนินงานตวับ่งชีข้อง 

มก. ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 18.30 น. :  สํานกัทะเบียนและประมวลผล ประชมุ 

   คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายเขต

   ภาคกลาง ณ ห้องประชมุกําพล อดลุวิทย์ 

   ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัเสารท่ี์ 30 กนัยายน 2560 
เวลา 08.00 – 13.00 น. : งานเชิดชเูกียรติบณัฑิตเกียรตินิยม และรับ

เหรียญเกียรตินิยม ณ  อาคารจกัรพนัธ์

เพ็ญศิริ 

ปฏทิินกจิกรรม 
กฐนิพระราชทานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจาํปี 2560  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะนําผ้าพระกฐินพระราชทานไป

ทอดถวาย ณ วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร ในวนัศกุร์ท่ี 20 ตลุาคม 

2560 เวลา 14.59 น.จงึขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิตนกัศึกษา นกัเรียน 

บคุลากร และนิสิตเก่า ตลอดจนผู้ มีจิตศรัทธาทกุท่าน ร่วมบริจาคเงิน

สมทบกฐินพระราชทานประจําปี 2560 ดงันี ้เงินสดบริจาคได้ท่ี กองคลงั 

ชัน้ 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี หรือโอนเข้าบญัชีออมทรัพย์ ธนาคารทหาร

ไทย จํากดั (มหาชน) เลขบญัชี 069 – 2 – 33838 – 7 และธนาคารไทย

พาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เลขท่ีบญัชี 235 – 2 –12792 – 4 (บริจาคตัง้แต ่

100 บาทขึน้ไปจะได้รับใบอนโุมทนาบตัร)  

ดรูายละเอียด www.ku.ac.th (กฐินพระราชทาน) 

พธีิพระราชทานปริญญาบตัร ประจาํปี 2560 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กําหนดวนัพิธีพระราชทาน

ปริญญาบตัร ประจําปี 2560 ในวนัท่ี 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 รวม 

5 วนั สําหรับวนัฝึกซ้อมย่อย วนัท่ี 4, 5, 11, 12 พฤศจิกายน 2560 

และวนัฝึกซ้อมใหญ่ วนัท่ี 13 – 17 พฤศจิกายน 2560 ดรูายละเอียด 

www.ku.ac.th   

ปิดโครงการพธุหรรษา เกษตรศาสตรม์าออกกาํลงักาย 
 สํานกัการกีฬา เชิญชวนบคุลากรร่วมงานปิดโครงการพธุ

หรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกําลงักาย ในวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 

เวลา 17.00 – 18.00 น ณ สนามอินทรีจนัทรสถิตย์ ซึง่ประกอบด้วย 

กิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมสถานีสขุภาพ และพิธีปิด  

ฟังการนาํเสนอผลงานวิจยั โครงการทุนอดุหนุนวิจยั มก. 
ประจาํปีงบประมาณ 2559                                            
 สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เชิญ

ชวนอาจารย์ นกัวิจยั และบคุลากร ร่วมรับฟังการนําเสนอผลงานวิจยั

โครงการทนุอดุหนนุวิจยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปี

งบประมาณ 2559 ในวนัองัคารท่ี 3 ตลุาคม 2560 เวลา 08.45 – 

                                                                                                        

17.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูมและห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์-

เด้นส์ กรุงเทพฯ เพ่ือให้อาจารย์และนกัวิจยัท่ีได้รับทนุ นําเสนอ

ผลผลิต/ผลลพัธ์จากการวิจยัในรูปแบบบรรยาย (Oral 

Presentation) หรือ แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) พร้อมรับ

ฟังข้อคิดเห็น/ เสนอแนะ เพ่ือพฒันาปรับปรุงการดําเนินงานวิจยัให้

สมบรูณ์ย่ิงขึน้ โทรศพัท์ 02 – 579 – 5547 

เปิดบา้นมหาวิทยาลยัเดก็ @SciKU คณะวิทยาศาสตร ์มก.           
 เชิญชวนเดก็นกัเรียนระดบัประถมศกึษาตอนปลายถงึ               

มธัยมศกึษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลยัเดก็   

@SciKU คณะวิทยาศาสตร์ มก. ในวนัท่ี 7 – 8 ตลุาคม 2560 เพ่ือ

สง่เสริมให้นกัเรียน อายรุะหวา่ง 8 – 15 ปี ได้สมัผสัการศกึษาใน

ระดบัมหาวิทยาลยั สร้างโอกาสพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี รวมถงึปลกูฝังกระตุ้นทศันคติท่ีดีตอ่วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้

เดก็เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบๆ ตวัด้วยความสนกุสนาน     

เสวนา “ชี้ จุดยนืไทย กระทบเพยีงใด ในภาวะโลกรอ้น”
 สํานกังานบริการวิชาการ ร่วมกบั คณะวนศาสตร์ จดัเสวนา 

เร่ือง “ชีจุ้ดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน” ในวนั

องัคารท่ี 17 ตลุาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชมุ

กําพล อดลุวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพ่ือนําเสนอข้อมลูในเชิง

วิชาการเก่ียวกบัผลกระทบ การป้องกนั และแก้ปัญหาของภาวะโลก

ร้อน ประกอบด้วยหวัข้อ วิเคราะห์สภาพอากาศของโลก และ

ประเทศไทย โดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการ

ภายใน ดร.ดํารงค์ ศรีพระราม นโยบาย แนวทางการจัดการ

ปัญหาภาวะโลกร้อนของประเทศไทย โดย ผู้ อํานวยการองค์การ

บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก นางประเสริฐสขุ จามรมาน แนว

ทางการจัดการปัญหาภาวะโลกร้อนของประเทศไทย โดย 

เลขาธิการสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภริูเดช การเคล่ือนไหวขององค์กรต่างๆ

เก่ียวกับการรณรงค์ภาวะโลกร้อน โดย ผู้ อํานวยการประจํา

ประเทศไทย กรีนพีซเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นายธารา บวัคําศรี 

ดาํเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสมัพนัธ์ อาจารย์

ประจําภาควิชาวนวฒันวิทยา คณะวนศาสตร์ มก. ผู้สนใจสามารถ

ลงทะเบียนได้ท่ี 

https://sites.google.com/ku.th/serviceconference 

รบัสมคัรงาน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป จํานวน 1 อตัรา ถงึวนัท่ี 29 

กนัยายน 2560 ดาวน์โหลดใบสมคัร www.eng.ku.ac.th  

   

http://www.ku.ac.th/
https://sites.google.com/ku.th/serviceconference

