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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 26 มิถุนายน 2560 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : ประชมุสภามหาวิทยาลยั ณ ห้องประชมุ
 ก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองคลงั ประชมุพฒันาระบบสารสนเทศ

อิเลก็ทรอนิกส์ ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 09.30 – 12.00 น. :  ส านกัประกนัคณุภาพ ประชมุ 
    คณะกรรมการนโยบายการประกนั 
    คณุภาพ ครัง้ท่ี 6/2560 ณ ห้องประชมุ 8 
    ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                
วนัพธุท่ี 28 มิถุนายน 2560  

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ
    พิจารณาต าแหน่ง ทางวิชาการ ณ ห้อง
    ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สภาพนกังาน มก. จดัโครงการสมัมนา

วิชาการ เร่ือง เทคนิคการสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือก้าวสูต่ าแหน่งทางวิชาการ     
ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ      
50 ปี 

วนัพฤหสับดท่ีี 29 มิถุนายน 2560 

เวลา 08.00 – 16.00 น. : งานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง จดัโครงการ
พฒันาศกัยภาพครูสอนภาษาองักฤษ ณ 
ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 09.30 – 16.30 น. : มก. จดักิจกรรมโครงการประดิษฐ์
ดอกไม้จนัทน์ เพ่ือถวายในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท 

 สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
ณ บริเวณโถง ชัน้ 1 (หน้าห้องประชมุ 1 -
3) อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 13.30 – 16.30 น. :  ประชมุคณะกรรมการจดังานโครงการ 
  

 หลวง 48 ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 

วนัศกุรท่ี์ 30 มิถุนายน 2560 

เวลา 08.00 – 16.00 น. : งานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง จดั
โครงการพฒันาศกัยภาพครูสอน
ภาษาองักฤษ ณ ห้องประชมุสธุรรม     
อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 09.30 – 16.30 น. : มก. จดักิจกรรมโครงการประดิษฐ์
ดอกไม้จนัทน์ เพ่ือถวายในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท 

 สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุย-
เดช ณ บริเวณโถง ชัน้ 1 (หน้าห้อง
ประชมุ 1- 3) อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

วนัเสารท่ี์ 1 กรกฎาคม 2560  

เวลา 08.00 – 16.00 น. : งานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง จดั
โครงการพฒันาศกัยภาพครูสอน
ภาษาองักฤษ ณ ห้องประชมุสธุรรม     
อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

ปฏทิินกจิกรรม 
ประดษิฐด์อกไมจ้นัทน ์      
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ขอเชิญบคุลากร นิสิต จิตอาสา 
และผู้สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ (ดอกดารารัตน์ ดอกบวัสาย) 
จากเปลือกข้าวโพด น าโดย ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธิการดี และคณะผู้บริหาร มก. เพ่ือถวายในพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
ในวนัท่ี  29 – 30 มิถนุายน 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ 
บริเวณโถงชัน้ 1 (หน้าห้องประชมุ 1- 3) อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
รบัผลติกลา้ดาวเรืองพนัธุ์สเีหลอืงทอง 
 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร รับผลิตต้นกล้าดาวเรืองพนัธุ์
สีเหลืองทอง ขนาดถงุ 5 นิว้ ราคาต้นละ 15 บาท รับต้นกล้าได้
ตัง้แต ่9 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป  
 สนใจสัง่จองได้ท่ี คณุมารุต ใจหลกั โทรศพัท์ 02 – 579 – 
0308 ตอ่ 115, 081 – 942 - 1897 
 
  



2 

 

 การประชมุทางวิชาการ 
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เปิดเช่าพื้นท่ี  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดให้เช่าพืน้ท่ีภายใน ดงันี ้
บริเวณอำคำร KU GREEN  
1. โซน D 72 ตารางเมตร ราคา 21,600 บาทตอ่เดือน 
2. โซน F 80 ตารางเมตร ราคา 24,000 บาทตอ่เดือน 
3. โซน G 25 ตารางเมตร ราคา 7,500 บาทตอ่เดือน 
โดยประกอบกิจการท่ีไมผิ่ดกฎหมายหรือศีลธรรม และ 

ต้องเหมาะสมกบัสถานศกึษา เช่น ร้านอาหารวา่ง ร้านอปุกรณ์การ
เรียน ร้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
 พืน้ที่บริเวณด้ำนทศิใต้สนำมอนิทรีย์ฯ  ขนาด 20 ตาราง
เมตร ราคา 6,000 บาทตอ่เดือน ประกอบกิจการร้านอาหารวา่งและ
เคร่ืองดื่ม 
 พืน้ที่บริเวณซุ้มด้ำนหน้ำโรงอำหำรกลำง 1 ขนาด 70 
ตารางเมตร ราคา 21,000 บาทตอ่เดือน ประกอบกิจการร้านอาหาร
วา่งและเคร่ืองดื่ม 
 ผู้สนใจขอซือ้เอกสารได้ท่ีส านกังานทรัพย์สนิ ชัน้ 2 อาคาร    
วิทยพฒันา ในราคาชดุละ 100 บาท ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 14 กรกฎาคม 
2560 ติดตอ่ได้ท่ีโทรศพัท์ 02 – 561 – 4749 ตอ่ 120 หรือ 
www.property.ku.ac.th  
ปิดปรบัปรงุอาคารตึกพกัชายท่ี 14 และ 15 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการปิดปรับปรุง  
อำคำรตกึพักชำยที่ 14 และ 15 ระหวา่งเดือนมิถนุายน – กรกฎาคม 
2560 เพ่ือเปลี่ยนแปลงเป็นหอพกันิสิตหญิง ซึง่จะเปิดให้เข้าพกัในช่วง
เปิดเรียนภาคต้น ปีการศกึษา 2560  
สมัมนาอาจารย ์มก. “อดุมศกึษาไทยกบัการศกึษา 4.0” 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัสัมมนำอำจำรย์ มก. 
ประจ ำปี 2560 “อุดมศึกษำไทยกับกำรศึกษำ 4.0” ในวนัท่ี 14 
กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.15 น. ณ ห้องประชมุสธุรรม        
อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ร่วมพิจารณาแนวทางการผลิตบณัฑิตให้สอดคล้องกบัไทยแลนด์ 4.0       
โดยมีการอภิปรายพิเศษหวัข้อ “อดุมศกึษาไทยกบัการศกึษา 4.0”  
วิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ ประกอบด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุม 
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล ดร.สวิุทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ประจ าส านกันายกรัฐมนตรี ด าเนินรายการโดย รศ.ดร.สรีิ ชยัเสรี 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั   
 ทัง้นีจ้ะถ่ายทอดสดทางไกลไปยงัวิทยำเขตก ำแพงแสนท่ี  
ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศนูย์มหาวิทยาลยั วิทยำเขตศรีรำชำ ห้อง        
เธียร์เตอร์ หอสมดุอนสุรณ์ 10 ปี และ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรต ิ     
 
 

จังหวัดสกลนคร ห้องประชมุระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรับชมผ่านระบบถ่ายทอดสด Nontri Live และทาง
โทรศพัท์มือถือ 
ประกวดนวตักรรมเพือ่สงัคม พ.ศ.2560 

 คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะสงัคมศาสตร์ จดั
โครงกำรประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม  Social Innovation 
Awards 2017 ชิงเงินรางวลัรวม 100,000 บาท เพ่ือสง่เสริมและ
สนบัสนนุผลงานของคณาจารย์และนิสิตในการผลิตงานด้าน
นวตักรรม เกิดเป็นต้นแบบน าไปใช้แก้ปัญหาสงัคม และเพ่ือเผยแพร่
ข้อมลูเก่ียวกบันวตักรรมให้สาธารณชนได้รับทราบ  
 เปิดรับสมคัร 5 – 20 กรกฎาคม 2560 น าเสนอผลงาน 1 
สิงหาคม 2560 และประกาศผลรางวลั 9 สิงหาคม 2560 เชิญชวน 
คณาจารย์ นกัวิจยั และนิสิต สง่ผลงานเข้าประกวด สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติม คณุทวิกา อินสอน / คณุชตุิมน ศรีนวกะตระกลู 
โทรศพัท์ 02 – 561 - 3480 ตอ่ 302 หรือ 305 หรือ 
www.acas.soc.ku.ac.th                                                                               
การพฒันาการเกษตรไทยสู่ระบบอจัฉรยิะดว้ยการใชข้อ้มูล

ขนาดใหญ่                                                                            

 คณะเกษตร จดังาน Agri-Big Data RUN’s Way #1 การ
พฒันาการเกษตรไทยสูร่ะบบอจัฉริยะด้วยการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่                                                                            

ในวนัศกุร์ท่ี 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ บริเวณโถง
ชัน้ 1 อาคารวชิรานสุรณ์ คณะเกษตร พบกบันิทรรศการแสดงและ
เผยแพร่ผลงานวิจยัของโครงการการพฒันาการเกษตรไทยสูร่ะบบ
อจัฉริยะด้วยข้อมลูขนาดใหญ่ (Development of Smart Thai 
Agriculture Using Big Data) ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการ อนัจะน าไปสูก่ารใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และ
ยกระดบัผลงานวิจยัให้เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ
ตอ่ไป                                                                                                                
อบรม “การใชง้านระบบมาตรฐานเอกลกัษณอ์งคก์ร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์”                                         

 คณะกรรมการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ “กำรใช้งำนระบบมำตรฐำนเอกลักษณ์
องค์กร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์” ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 406 ชัน้ 4 อาคารส านกับริการ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านเรขศิลป์และ
งานสื่อสารองค์กรของสว่นงานใน มก. มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการออกแบบและการใช้งานระบบเอกลกัษณ์องค์กร น า
องค์ความรู้ไปใช้งานได้อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพอนัจะช่วย
พฒันาการสื่อสารองค์กรของสว่นงานให้ก้าวหน้าตอ่ไป 

 


