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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 8 พฤษภาคม 2560 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุหารือการ 
   จดัท าบญัชีกองทนุสวสัดิการ ณ ห้อง
   ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ต้อนรับผู้แทนจาก 
   APSA ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคาร
   สารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล ประชมุ
   คณะกรรมการวิชาการ มก. ณ ห้อง 
   ประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ  50 ปี 
วนัองัคารท่ี 9 พฤษภาคม 2560 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะท างานจดักิจกรรม
   ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ เทศน์มหาชาต ิ
   ถวายราชสกัการะองค์พระภมูิพล ณ ห้อง
   ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัพธุท่ี 10 พฤษภาคม 2560 : วนัวิสาขบชูา 

วนัพฤหสับดท่ีี 11 พฤษภาคม 2560 

เวลา 13.00 – 15.00 น. :  คณะสตัวแพทยศาสตร์ แถลงข่าว  
   “ความส าเร็จในการปลอ่ยววัแดงคืนสู่
   ธรรมชาติอย่างเป็นทางการครัง้แรกของ
   โลก ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ  50 ปี 
เวลา 13.30 – 16.00 น. : ส านกังานตรวจสอบภายใน ประชมุสรุป
   ประเดน็ข้อตรวจพบโครงการเตรียมความ
   พร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน ณ ห้อง 
   ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัศกุรท่ี์ 12 พฤษภาคม 2560 : วนัพชืมงคล 

วนัองัคารท่ี 16 พฤษภาคม 2560  

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ส านกังานตรวจสอบภายใน ประชมุ 
   อนกุรรมการจดัท าร่างระเบียบ ประกาศ
   และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการตรวจสอบ 
 

 

   ภายใน ครัง้ท่ี 1/2560 ณ ห้องประชมุ 5 
   ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุพิจารณา 
   ต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชมุ 5 
   ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.30 น. : คณะเกษตร ก าแพงแสน ลงนามความ
   ร่วมมือกบั กรมสง่เสริมการเกษตร ณ 
   ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ  50 ปี 
วนัพธุท่ี 17 พฤษภาคม 2560  

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชมุคณะกรรมการด าเนินการชมรม 
   มก.อาวโุส ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัพฤหสับดท่ีี 18 พฤษภาคม 2560 

เวลา 09.30 – 12.00 น. : ประชมุคณะกรรมการประจ าส านกังาน
   อธิการบดี ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 12.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุใหญ่สามญั
   ประจ าปี 2560 กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
   ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1  
   อาคารสารนิเทศ  50 ปี 
วนัศกุรท่ี์ 19 พฤษภาคม 2560 
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ส านกังานกฎหมาย ประชมุเครือข่าย
   ผู้ปฏิบตัิงานกฎหมายของรัฐและใน 
   ก ากบั ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.30 – 15.30 น. : สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ร่วมกบั 
   คณะเกษตร คณะประมง และเครือข่าย
   การปรับปรุงพนัธุ์และพนัธุศาสตร์สตัว์ 
   มก. ลงนามความร่วมมือกบับริษัท 
   มานิตย์ฟาร์ม จ ากดั เพ่ือการผลิตและ
   ปรับปรุงพนัธุ์สตัว์น า้ ณ ห้องทบัทิม ชัน้ 
   2 อาคารสวุรรณวาจกกสิกิจ  
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ปฏทิินกจิกรรม 

แถลงข่าว “ความส าเร็จในการปล่อยววัแดงคืนสู่ธรรมชาต ิ

อย่างเป็นทางการคร ัง้แรกของโลก” 

 คณะสตัวแพทยศาสตร์ แถลงข่าวถึง “ความส าเร็จในการปลอ่ย
ววัแดงคืนสูธ่รรมชาติอยา่งเป็นทางการครัง้แรกของโลก”  ในวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี นบัเป็นความส าเร็จของการฟืน้ฟปูระชากรววัแดง
ซึง่เป็นสตัว์ป่าขนาดใหญ่ท่ีใกล้สญูพนัธุ์ในผืนป่าสลกัพระ  ซึง่ได้ปลอ่ยววั
แดง จ านวน 7 ตวั พร้อมติดตามหลงัปลอ่ยพบวา่ ววัแดงทกุตวัมีสขุภาพ
แข็งแรง ก าเนิดลกูในป่าธรรมชาติได้ โดยมี ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดี มก. เป็นประธานการแถลงขา่ว และอธิบดีกรม
อทุยานแห่งชาติสตัว์ป่า และพนัธ์ุพืช  และผู้อ านวยการองค์การสวนสตัว์
ในพระบรมราชปูถมัภ์ ร่วมแถลงขา่ว  
ทดลองใชฐ้านขอ้มูล ส านกัหอสมุด 

 ส านกัหอสมดุ เชิญชวนนกัวิจยั คณาจารย์ นิสิต และบคุลากร 
ทดลองใช้ฐานข้อมลูได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม – 30 กนัยายน 2560  
ดงันี ้ 
 ฐำนข้อมูล iG Library (iG Publishing) ส านกัพิมพ์ Business 
Expert Press (BEP) เป็นฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
 (e-Books) ด้านธุรกิจท่ีรวบรวมผู้ เชี่ยวชาญจากทัว่โลกผา่นงานเขียน 
บทความในวารสาร สิ่งพมิพ์ ต ารา หรือบทความเฉพาะในนิตยสาร 
Harvard Business Review เป็นต้น ซึง่สามารถ Copy, Print, 
Download พร้อมทัง้ Dictionary  และ Function การใช้งานอ่ืนๆ อีก
มากมาย โดยใช้งานบน Platform “iGLibrary” แสดงผลเอกสารฉบบัเต็ม
ในรูปแบบ PDF File สามารถเข้าใช้งานได้ท่ี 
http://portal.igpublish.com/iglibrary หรือท่ีเว็บไซต์ห้องสมดุ 
www.lib.ku.ac.th  เลือกท่ีฐานข้อมลู   ฐานข้อมลูทดลองใช้  
 ฐำนข้อมูล Gale Academic OneFile ประกอบด้วยวารสาร
กวา่ 17,000 รายชื่อและเป็นวารสารท่ีให้ฉบบัเต็มมากกวา่ 8,000 รายชื่อ 
ด้านสงัคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และ
สาขาอ่ืนอีกมากมาย เข้าใช้งานได้ท่ี 
http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE 

หรือท่ีเว็บไซต์ห้องสมดุ www.lib.ku.ac.th  เลือกท่ีฐานข้อมลู   
ฐานข้อมลูทดลองใช้ 
ร่วมกจิกรรม Elsevier : Chemistry Quiz 2017 

 ส านกัหอสมดุ เชิญชวนผู้สนใจทางด้านเคมีทกุท่าน ร่วมสนกุ
กบั กิจกรรม Elsevier Chemistry Quiz ชิงรางวลัมากมาย ดงันี ้ 
Apple iPad 9.7” Pro 32 GB, Samsung Galaxy Tab S2 VE 8.0” 32 
GB, Apple iWatch Space, Starbucks Cards มลูคา่ 1000 บาท  
และ Coffee Bean & Tea Leag Cards มลูคา่ 500 บาท ร่วมสนกุได้ 
  

ตัง้แตว่นัท่ี 8 พฤษภาคม – 2 มิถนุายน 2560 ท่ี URL: 
http://asia.elsevier.com/ThailandChemInfo2017  ส านกัหอสมดุ 
เปิดคอร์สสอนวิธีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ทกุคนค้นหาและสง่ค าตอบ 
ได้ ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องฝึก 
อบรม ชัน้ 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สนใจลงทะเบียนได้ท่ี 
www.lib.ku.ac.th/chemistryquiz                                                       
ประชมุวิชาการระดบัชาต ิสาขาบริหารธรุกจิและการบญัชี                               
 คณะบริหารธุรกิจ จดัโครงกำรประชุมวิชำกำรระดบัชำติ
สำขำบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี ครัง้ที่ 5 The 5th Annual 
National Conference on Business and Accounting ในวนัเสาร์ท่ี 
27 และ วนัอาทิตย์ท่ี 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 
น.  ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้นกัวจิยั 
อาจารย์ นิสิต นกัศกึษาและผู้สนใจท าการศกึษาวิจยัด้านบริหารธุรกิจ
และการบญัชีเข้ามาน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความคิดและได้จดั
งานเสวนา เร่ือง “Business & Accounting Approaches for 

Thailand 4.0” เพื่อสนบัสนนุนโยบายรัฐบาลสูเ่ศรษฐกิจท่ีขบัเคลื่อน
ด้วยนวตักรรม ผู้สนใจติดตอ่ 02 942 8777 ตอ่ 1156, 1135 
www.ncba.kasetsart.org                                                                            
KU Creative & Innovative Startup Camp                             

 ศนูย์บม่เพาะธุรกิจ ส านกังานบริการวิชาการ  จดัโครงการ 
KU Creative & Innovative Startup Camp ในวนัท่ี 1 – 4 มิถนุายน 
2560 ณ อิงธารรีสอร์ท จงัหวดันครนายก เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต มก. 
ท่ีสนใจเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ได้มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ 
Startup ร่วมท าแผนธุรกิจโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ Startup เป็นท่ี
ปรึกษาจนได้ผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการและน าเสนอไอเดียแผนธุรกิจ 
ผู้สนใจสมคัรได้จนถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ท่ี 
http://bit.ly/2mJNF3N                                                                                
รบัสมคัรงาน                                                                                           
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั 
ต าแหน่ง อำจำรย์ จ านวน 1 อตัรา วฒุิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรม 
เคร่ืองกล รับสมคัรถึงวนัท่ี 9 มิถนุายน 2560 และ ต าแหน่ง 
นักวิชำกำรเงินและบัญชีระดบัปฏิบัตกิำร จ านวน 1 อตัรา วฒุิ
ปริญญาตรีสาขาบญัชี รับสมคัรถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ดู
รายละเอียดดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี www.eng.ku.ac.th หรือ
โทรศพัท์ 02 – 797 – 0990                                                                                        
กจิกรรมออกก าลงักายทุกวนัพธุ                                                         
 ส านกัสง่เสริมและฝึกอบรม เชิญชวนบคุลากรร่วมกิจกรรม
ออกก าลงักายทกุวนัพธุ เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ บริเวณโถงชัน้ลา่ง 
อาคารวิทยบริการ เพื่อสง่เสริมสขุภาพกายและใจท่ีแข็งแรง ลด
ความเครียดและเกิดความสขุในการท างาน  

 


