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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 4 กนัยายน 2560 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : สภามหาวิทยาลยั ประชมุคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ต้อนรับและหารือร่วมกบั 
Prof Hotta Hiroshima University Japan  
ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล  ประชมุ
คณะกรรมการวิชาการ มก.ครัง้ท่ี 9/2560  
ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

วนัองัคารท่ี 5 กนัยายน 2560  

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี จดัโครงการวนัแห่งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU KM Day ครัง้ท่ี 4 
ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 15.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ 
สรรหาผู้อ านวยการสถาบนัค้นคว้าและ
พฒันาผลิตผลทางการเกษตรและ
อตุสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชมุ 5  
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพธุท่ี 6 กนัยายน 2560  

เวลา 09.30 – 12.00   น. : ส านกังานกฎหมาย ประชมุคณะกรรมการ
สอบวินยั ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 10.00 – 12.00   น. : สภาพนกังาน ประชมุคณะกรรมการ  
บริหารสภาพนกังาน ณ ห้องประชมุ 5 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 
  

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ประชมุบคุลากร  
                                        ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                        อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัพฤหสับดท่ีี 7 กนัยายน 2560 

เวลา 08.30 – 16.30  น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุสมัมนา
โครงการเพ่ิมศาสตราจารย์แบบก้าว
กระโดด ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ 
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัศกุรท่ี์ 8 กนัยายน 2560  

เวลา 09.00 – 12.00  น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุ
คณะอนกุรรมการจดัท าร่างประกาศ
ระเบียบ และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการ
บริหารงานบคุคล ณ ห้องประชมุ 8  
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.00 – 12.00  น. : สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติผลทาง 
    การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร  จดั 
                                       พิธีลงนามบนัทกึข้อตกลง ระหวา่ง 
    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กบั  
    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
    เร่ือง งานวิจยัด้านไม้โตเร็วและพืช 
    พลงังาน ณ ห้องประชมุก าพล 
    อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.30 – 16.30  น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุ 
    คณะกรรมการประจ าส านกังาน  
    ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                        อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ปฏทิินกจิกรรม 
แถลงข่าวการประกวด Thailand Green Design 

  สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติผลทางการเกษตรและ
อตุสาหกรรมเกษตร จดัการประกวดผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเกษตร 
ในช่ือ”ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม Thailand Green 
Design Awards 2018” หรือ TGDA 2018 เพ่ือสง่เสริมและพฒันา  
  ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากวสัดธุรรมชาติท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ให้เป็น
ท่ีต้องการของตลาดและช่วยสง่เสริมให้ก้าวสูก่ารตอ่ยอดเชิง
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ท่ีต้องการของตลาดและช่วยสง่เสริมให้ก้าวสูก่ารตอ่ยอดเชิง  
พาณิชย์ตอ่ไป  
  อนึง่วนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. จะจดั
แถลงข่าว ณ ห้องประชมุ 902 ชัน้ 9  อาคารปฎิบตัิการวิจยักลาง 
พร้อมกบัเปิดตวั Brand Ambassador คณุเข็มอปัสร สิริสขุะ  
เปิดศนูยส่์งเสรมิการพฒันาศกัยภาพนสิติสู่สากล (KU 

Internationnal Hub) 

  กองกิจการนิสิต จะเปิดศนูย์สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพ
นิสิตสูส่ากล (KU Internationnal Hub) ในวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 
เวลา 13.30 น. ณ ชัน้ลา่ง อาคารศนูย์เรียนรวม 1 โซน A, B
 ศนูย์ดงักลา่ว จดัตัง้ขึน้เพ่ือเพ่ือเป็นศนูย์กลางในการ
สื่อสาร สนบัสนนุข้อมลูด้านการศกึษาตา่งประเทศ การแลกเปลี่ยน
ทนุการศกึษา / วิจยั / การร่วมกิจกรรม / โครงการตา่งประเทศ 
ข้อมลูและเอกสารท่ีควรทราบเก่ียวกบัประเทศตา่งๆ พร้อมทัง้เป็นท่ี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ประสบการณ์และวฒันธรรมกบั
นิสิตนานาชาติท่ีศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  หรือ
สถาบนัตา่งประเทศ   
แถลงข่าวงานวิจยัไมโ้ตเรว็และพชืพลงังาน 
  สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติผลทางการเกษตรและ
อตุสาหกรรมเกษตร แถลงข่าว งานวิจยัด้านไม้โตเร็วและพืช
พลงังาน ท่ีได้รับทนุสนบัสนนุจากส านกังานกองทนุสนบัสนนุการ
วิจยั (สกว.) และ การไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
และอภิปราย “โอกาสของงานวิจยัพลงังานกบัความมัน่คงยัง่ยืนของ
พลงังานไทย” ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
ศนูยส์ขุใจคาเฟ่ KU Happy Place Center  

  ศนูย์สขุใจคาเฟ่ Happy Place Center จดัตัง้ขึน้จาก
ความร่วมมือระหวา่งกองกิจการนิสิต ร่วมกบั ภาควิชาจิตวิทยา 
คณะสงัคมศาสตร์ และ ภาควิชาจิตวิทยาการศกึษาและการแนะ
แนว คณะศกึษาศาสตร์  มีวตัถปุระสงค์หลกัคือ สง่เสริม ป้องกนั
และแก้ไขปัญหา เพ่ือน าไปสูก่ารมีสขุภาวะท่ีดี เป็นการสร้างสขุ
ภาวะท่ีดีทัง้ทางกายและจิตใจของนิสิต อาจารย์ และบคุลากร
 โดย “ศนูย์สขุใจคาเฟ่” เป็นศนูย์ท่ีให้บริการด้านการให้
ค าปรึกษานิสิตทัง้แบบกลุม่และรายบคุคล ให้บริการแบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาเบือ้งต้นโดยนกัจิตวิทยา เพ่ือประเมินสภาวะด้าน
สขุภาพจิต และพฒันาสขุภาพจิต พฒันาทกัษะการด าเนินชีวิตแก่
นิสิต อีกทัง้เป็นแหลง่ข้อมลูความรู้ด้านจิตวิทยาแก่นิสิต ผู้ปกครอง 
อาจารย์ และบคุลากรทัว่ไป  
  โดยก าหนดจดักิจกรรมเป็นประจ าทกุเดือน ส าหรับเดือน 
 

 

กนัยายน 2560 จัดกจิกรรมคลำยเส้นเต้นเบำๆ ใน 
วันที่ 13 กันยำยน 2560 เวลำ 13.00 – 16.00 น. และในวันที่ 
27 กันยำยน 2560 ศิลปะสร้ำงสรรค์ควำมสุข เวลำ 13.00 – 
16.00 น.   
  ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตอ่ลงทะเบียนร่วม
กิจกรรมได้ท่ีศนูย์สขุใจคาเฟ่ อาคารบริการเรียนรู้  
 ศนูย์สขุใจคาเฟ่ เปิดบริการในวนัและเวลาราชการ เวลา 
08.30 – 16.30 น. Facebook: KU Happy place center 
โครงการพฒันาทกัษะและวิชาชพี 

  คณะมนษุยศาสตร์ เปิดฝึกอบรมโครงการพฒันาทกัษะและ
วิชาชีพ ครัง้ท่ี 3 จ านวน 6 หลกัสตูร ดงันี ้
  - หลกัสตูรการเขียนหนงัสือราชการและรายงานการประชมุ  
  - หลกัสตูรพิธีกรและผู้ด าเนินรายการมืออาชีพ   
  - หลกัสตูรสดุยอดเลขานกุารผู้บริหารยคุใหม ่
  - หลกัสตูรขบัร้องเพลงขัน้พืน้ฐาน  
  - หลกัสตูรการวางแผนการสื่อสารองค์กรเชิงกลยทุธ์ 
  - หลกัสตูรกลยทุธ์การตลาดเพ่ือสงัคมเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสขุภาพ 

  ผู้สนใจดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.human.ku.ac.th 
กฐนิพระราชทาน 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จะน าผ้าพระกฐินพระราชทาน
ไปทอด ถวาย ณ  วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร วนัท่ี 20 ตลุาคม 
2560 เวลา 14.59 น. ขอเชิญบคุลากร นิสิต และผู้มีจิตศรัทธา ร่วม
บริจาคเงินสมทบกฐินพระราชทานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้
ดงันี ้ 
 เงนิสดได้ที่ กองคลัง ชัน้ 3 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 
หรือโอนเข้าบญัชี  
 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด(มหำชน) เลขที่บัญชี 069–
2–33838-7   
  ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) เลขบัญชี 235–
2–12792–4   
สมคัรงาน 

  ส านกังานสง่เสริมและฝึกอบรม รับสมคัรพนกังาน
มหาวิทยาลยั ต าแหน่งอาจารย์ 1 อตัรา  วฒิุปริญญาเอกด้าน
การเกษตร สาขาสง่เสริมการเกษตร การพฒันาชมุชน การพฒันา
อย่างยัง่ยืน การบริหารการพฒันาสงัคม หรือด้านอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
  ผู้สนใจสามารถขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ส านกัสง่เสริมและ
ฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ ชัน้ 4 ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี  
22 กนัยายน 2560 ดรูายละเอยีดเพ่ิมเติม www.eto.ku.ac.th  
สอบถามโทรศพัท์ 02 – 942 – 8820 – 9 ตอ่ 136 
 

http://www.eto.ku.ac.th/

