
 
ประจ ำสัปดำห์ 28 สิงหำคม – 3 กันยำยน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 28 สงิหาคม 2560 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชมุสภามหาวิทยาลยั ณ ห้องประชมุ
 ก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชมุคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
 คณะเกษตร ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ประชมุคณะกรรมการอทุธรณ์ประจ า มก. 
 ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 1  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัองัคารท่ี 29 สงิหาคม 2560  
เวลา 08.00 – 13.00 น. : สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. จดั 
    สมัมนา “การก ากบัดแูลการเลีย้งและใช้ 
    สตัว์ของ มก. อย่างสร้างสรรค์…น าไปสู ่
    ผลงานท่ีดีในยคุ 4.0” ณ ห้องประชมุธีระ  
    สตูะบตุร  ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองแผนงาน ประชมุการจดัท าการ 
 ประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
 อาคารของ มก. ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.30 น. :  ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ

คณะท างานก ากบัติดตามวิเคราะห์ข้อมลู
ทางการเงิน ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพธุท่ี 30 สงิหาคม 2560 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง
ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพฤหสับดท่ีี 31 สงิหาคม 2560 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองคลงั ประชมุชีแ้จงพระราชบญัญตัิ
จดัซือ้จดัจ้าง ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร 
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

  
  

เวลา 08.30 – 16.00 น. : งาน “สืบสานวนัสืบ นาคะเสถียร” 
ประจ าปี 2560 ณ อาคารจกัรพนัธ์   
เพ็ญศริิ 

วนัศกุรท่ี์ 1 กนัยายน 2560 

เวลา 06.30 – 19.00 น. : งาน “สืบสาน วนัสืบ นาคะเสถียร” 
ประจ าปี 2560 ณ อาคารจกัรพนัธ์   
เพ็ญศริิ 

เวลา 08.45 – 13.00 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล จดั
 สมัมนาวนัสถานประกอบการโครงการ
 สหกิจศกึษาพบผู้บริหาร มก. ณ ห้อง
 ประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ
คณะกรรมการนโยบายการประกนั
คณุภาพ ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  

 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.30 – 12.00 น. : ประชมุคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนษุยศาสตร์ ณ ห้องประชมุ 6 
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 15.00 น. :  กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุ
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านกั
ทะเบียนและประมวลผล ณ ห้อง 

 ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัเสารท่ี์ 2 กนัยายน 2560 

เวลา 07.00 – 12.00 น. : วนัพฒันาและปลกูต้นไม้ มก.  
   ประจ าปี 2560  

ปฏทิินกจิกรรม 
ฉายภาพยนตรส์ารคดี “Most Likely to Succeed” 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกบั สถานเอกอคัรราชทตู 
สหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย จดัฉายภาพยนตร์สารคดีเร่ือง 
“Most Likely to Succeed” ในวันที่ 30 สิงหำคม 2560 เวลำ 
16.00 – 18.00 น. ณ ห้อง 204 ชัน้ 2 อาคารภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (อาคาร 15) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือร่วมทบทวน
ครุ่นคิดวา่ โลก 
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ของการศกึษาในปัจจบุนัก าลงัเผชิญความท้าทายจากเทคโนโลยีและ
ปัญญาประดิษฐ์แล้วค าตอบของการศกึษาจะช่วยเตรียมคนรุ่นใหมไ่ด้
อย่างไร ร่วมแลกเปลี่ยนประเดน็จากภาพยนตร์สารคดีโดยมี รศ.ดร.
พนัธุ์ปิติ เป่ียมสง่า ด าเนินการพดูคยุ ผู้สนใจลงทะเบียนได้ท่ี 
https://goo.gl/pmMXym  
พธีิเปิด ศนูยส์ขุใจคาเฟ่ Happy Place Center 

 กองกิจการนิสิต โดยคณะอนกุรรมการสง่เสริมสขุภาวะของ
นิสิต ร่วมกบั ภาควิชาจิตวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ และภาควิชา
จิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร์ จดัตัง้ ศูนย์
สุขใจคำเฟ่ Happy Place Center ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการ
ดแูลช่วยเหลือนิสิตด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา มีการจดับริการพืน้ท่ี
ส าหรับพดูคยุพบปะเสวนาร่วมกนัผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพและพฒันาตนเอง สร้างปัญญา พร้อมทัง้ให้บริการข้อมลู
ความรู้ด้านสขุภาวะ นิทรรศการเพ่ือการเรียนรู้ สร้างแรงบนัดาลใจให้
ชีวิต รวมถงึมีนกัจิตวิทยาและผู้ เช่ียวชาญประจ ามาคอยให้บริการเพ่ือ 
ให้เป็นพืน้ท่ีส าหรับสร้างสขุภาวะท่ีดีทัง้กายและจิตของนิสิต อาจารย์ 
และบคุลากรของมหาวิทยาลยัทกุท่าน  
 อนึง่ในวันที่ 31 สิงหำคม 2560 เวลำ 15.00 – 18.00 น. 
จะมีพธีิเปิด ศูนย์สุขใจคำเฟ่ Happy Place Center ณ บริเวณ
ห้องโถง ชัน้ 1 อำคำรบริกำรเรียนรู้   
งานสบืสาน วนัสบื นาคะเสถยีร 

 มก. จดัโครงการ สืบสาน วนัสบื นาคะเสถียร” ประจ าปี 2560 
ในวนัท่ี 31 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2560 ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ 
เพ่ือร าลกึถงึคณุงามความดีของคณุสืบ นาคะเสถียร ต้นแบบนกั
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย มีกิจกรรมดงันี ้
วันที่ 31 สิงหำคม 2560 
 เวลา 09.30 – 15.00 น.  การแข่งขนัโต้วาที 2 รอบ / มอบรางวลั 
เวลา 15.00 – 16.00 น. ชมสารคดีเร่ือง พินยักรรมธรรมชาติ 
วันศุกร์ที่ 1 กันยำยน 2560  
เวลา 07.30 – 08.30 น.  พิธีท าบญุถวายพระสงฆ์ 10 รูป 
   พิธีประกาศสดดุีร าลกึถงึคณุสบื              
   นาคะเสถียร พิธีวางพวงมาลา  
เวลา 08.30 – 10.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ / กิจกรรมปลกูต้น                         
   ราชพฤกษ์ จ านวน 10 ต้น   
เวลา 10.00 – 12.00 น. งานเสวนา “Thailand 4.0 กบัการจดัการ 

สตัว์ป่าเมืองไทย / การประกวดวาดภาพ 
และประกวดภาพถ่าย  

เวลา 13.00 – 15.00 น. การเสวนา “ก าลงัใจท่ีคงหลงเหลืออยู่” 
   พิธีจดุเทียนร าลกึถงึคณุสบื นาคะเสถียร 
 

 

มก. ร่วมใจวนัพฒันาและปลกูตน้ไม ้ประจ าปี 2560 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัโครงการวนัพฒันาและ
ปลกูต้นไม้ มก. ในวนัท่ี 2 กนัยายน 2560 ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. เป็น
ต้นไป เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกรู เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเพ่ือเสริมสร้างความสามคัคี 
สร้างจิตส านกึของบคุลากร และนิสิตในการพฒันาอาคารและ
สถานท่ี ช่วยกนัรักษาความสะอาด ปลกูและบ ารุงรักษาต้นไม้ ใน
โครงการ KU Green Campus โดยมีกิจกรรมดงันี ้
เวลา 09.00 น.  พิธีเปิดงาน ณ สวน 100 ปี หลวงสวุรรณวาจก-    

กสิกิจ โดยผู้บริหาร บคุลากรและผู้แทนนิสิต ร่วม
 ปลกูต้นรวงผึง้ ต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ 10 จ านวน 
 10 ต้น  

เวลา 09.20 น. ผู้บริหาร บคุลากร และผู้แทนนิสิต ร่วมปลกูต้น
  นนทรี ประจ ารุ่น เคย ู77 ณ อาคาร ศนูย์  

เรียนรวม 4  
เวลา 09.30 น. ผู้บริหารเย่ียมชมจดุพฒันาตา่งๆ พร้อมกบัมอบ
  ผลไม้แก่หน่วยงานและนิสิต โดยแบ่งเป็น 3 สาย 
 ขอเชิญชวนชาว มก. ทกุท่านร่วมพฒันาในวนัพฒันาและ
ปลกูต้นไม้ ตามวนั เวลา ดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนั 
www.ku.ac.th 
มก. โชว์นวตักรรมเทคโนโลยใีนงาน SIMA ASEAN Thailand 

2017 

 มก. ร่วมกบับริษัท อิมแพ็ค เอก็ซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

และบริษัท Comexposium ประเทศฝร่ังเศส จดังำนแสดงสนิค้ำ 
นำนำชำตด้ิำนเคร่ืองจักรกลกำรเกษตร หรือ SIMA ASEAN 
Thailand 2017 ระหว่ำงวันที่ 7 – 9  กันยำยน 2560 ณ อาคาร
แสดงสินค้า 5 และ 6 (Hall 5-6) ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึง่มหาวิทยาลยัได้ร่วมจดันิทรรศกำร
ผลงำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร  เสวนำ
วิชำกำรตลอดจนกำรสัมมนำเชงิวิชำกำร นอกจำกนีย้ังมีพืน้ที่
ริมทะเลสำบ งำน Mini Kaset Fair และ KU Shop จดัจ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร ผู้สนใจดรูายละเอียดได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
www.ku.ac.th หรือ www.sima-asean.com/th/  
สมคัรงาน 

 ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รับสมคัรพนกังาน
มหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 อตัรา วฒิุปริญญาเอก
ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาสง่เสริมการเกษตร  ฯลฯ ดรูายละเอียดท่ี 
www.eto.ku.ac.th ถงึวนัท่ี 22 กนัยายน 2560  
 


