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ปฏิทินข่ำว   
วันจันทร์ท่ี 4 มิถุนำยน 2561  
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชุมเลือกผู้แทน 
                                บุคลากรเป็นกรรมการจรรยาบรรณ  
                                ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ช้ัน 2                                 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.30 – 16.00 น. : กองแผนงาน ประชุมโครงการพัฒนา 
                                ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
                                ณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 2 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี        
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านักทะเบียนและประมวลผล ประชุม 
                                คณะกรรมการวิชาการ มก. ครั้งท่ี   
                                6/2561 ณ ห้องประชุมก าพล 
                                อดุลวิทย ์ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                      
วันอังคำรที่ 5 มิถุนำยน 2561  
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองคลัง จัดสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อ 
                                จัดจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 
                                การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ 
                                ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (วันท่ี 1)                                                                 
                                ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ช้ัน 1  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 09.00 – 10.30 น. : มก. จดังานวนัร าลกึพระบาทสมเด็จ 
                                      พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล  
                                      พระอฐัมรามาธิบดินทร เสด็จทรง 
                                      หว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน  
                                      ณ หอประชมุ มก.  
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชุมงานบุคคล 
                                ณ ห้องประชุม 6 ช้ัน 2 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ส านักงานอธิการบดี ประชุมคณะท างาน 
                                โครงการความร่วมมือระหว่าง มก. และ  
                                ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
                                ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย ์ช้ัน 2  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                           
เวลา 15.00 – 16.30 น. : ส านักงานอธิการบดี แถลงข่าว หลักสูตร 
                                ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนา  
                                 
                                       

                                ท่ียั่งยืน ณ ห้องประชุม 9 ช้ัน 2 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
วันพุธท่ี 6 มิถุนำยน 2561 
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองคลัง สัมมนาเร่ือง การจัดซื้อ 
                                จัดจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 
                                การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ                              
                                พ.ศ. 2560 (วันท่ี 2) ณ ห้องประชุมสุธรรม                                                                
                                อารีกุล ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชุมทีมงานเลขานุการ 
                                เพื่อหารือเกี่ยวกับข่าวประกาศการขอก าหนด 
                                ต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 6 ช้ัน 2 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ส านักงานประกันคุณภาพ ประชุมแลกเปลี่ยน 
                                ความคิดเห็น ร่วมกับส่วนงานสนับสนุน   
                                ณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี        
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ส านักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ  
                                จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 
                                2561 ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ช้ัน 2 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                             
วันพฤหัสบดีท่ี 7 มิถุนำยน 2561  
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ 
                                      ด าเนินงาน โครงการ MS-PSCC ณ ห้อง   
                                ประชุม 8 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ส านักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ 
                                ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
                                ด าเนินงานของ มก. ณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 2 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                   
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนำยน 2561  
เวลา 08.30 – 14.00 น. : กองกลาง ประชุมร่วมกับกองงานพระราชพิธี  
                                เตรียมเปิดงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์  
                                ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย ์
                                ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                             
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ส านักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการ 
                                ประจ าส านักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุม 8                           
                                      ช้ัน  2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก 
                                Hainan University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                ณ ห้องประชุม 9 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
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ปฏิทินกิจกรรม 
5 มิ.ย. ขอเชิญบุคลำกร และนิสิต ร่วมงำนวันร ำลึก  
รัชกำลท่ี 8 ทรงหว่ำนข้ำว 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร และนิสิต ร่วมงาน  
“วันร ำลึกพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนนัทมหิดล พระอัฐม 
รำมำธิบดนิทร ทรงหว่ำนข้ำว ณ เกษตรกลำง บำงเขน เม่ือวันที่ 5 
มิถุนำยน 2489” ในวันที่ 5 มิถุนำยน 2561 เวลำ 09.00 – 10.30 
น. ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อน้อมร าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกร 
ชาวไทย และเป็นการสืบทอดพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทย 
ท่ีทรงตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ง
ประเทศไทยมีภูมิปัญญาจากการปลูกข้าว และมีข้าวเป็นอาหารหลักมา
เป็นเวลาช้านานแล้ว นับต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีมีมติ 
ให้วันท่ี 5 มิถุนายน เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”   
      กิจกรรมประกอบด้วย พิธีท าบุญถวายเป็นพระราชกุศล พิธีกล่าว 
ราชสดุดีร าลึก แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน 
โดย นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
การฉายวีดิทัศน์ 5 มิถุนาร าลึก พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงยาตรามา 
หว่านข้าว และวีดิทัศน์เกี่ยวกับข้าว การแสดงของนิสิต การแสดง 
ดนตรีไทย นอกจากน้ี ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ  
และพระราชกรณียกิจของพระอฐัมรามาธิบดินทร การเสด็จฯ ทอด 
พระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเสด็จทรงหว่าน
ข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน ส าหรับผู้มาร่วมงานจะได้รับพันธุ์ข้าว
พระราชทานในวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจ าปี 2561 
งำน เพ่ือนพ่ึง (ภำฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2561  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน “เพือ่นพึ่ง (ภำฯ) เกษตรแฟร์ ปี
2561” ระหว่างวันท่ี 21 – 30 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณ ส านัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิ
อาสเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยในการไปช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 
บริโภค สินค้าจากร้านส่วนพระองค์ ต้นไม้ เป็นต้น  
ขอเชิญบุคลำกร นิสิต และนิสิตเก่ำ ร่วมอุปสมบทหมู่ 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวน บุคลากร นิสิตเก่า  
และนิสิตทุกคณะทุกวิทยาเขต เข้าร่วม “โครงกำรอปุสมบทหมู่  
ช่วงปิดภำคกำรศกึษำ 2561” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง ระหว่างวันท่ี 3 - 17 
กรกฎาคม 2561 โดยมีก าหนดการอุปสมบท ดังน้ี   
วันที่ 2 กรกฎำคม 2561  
        เช้า พธิีขอขมาลาบวชบุพการีและครูอาจารย์ 
        บ่าย พิธีถวายตัวแด่สมเด็จพระวันรัต ปลงผม 
 

วันที่ 3 กรกฎำคม 2561 
        พิธีบรรพชา ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ศึกษาพระธรรมท่ีวดั        

บวรนิเวศวิหาร และไปปฏิบติัธรรมที่วดัญาณสงัวราราม จ.ชลบรีุ    
          ผู้สนใจสมคัรเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดรับ
สมคัรนิสติชายเพื่อเป็นเด็กวดั สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
หน่วยบริการพืน้ฐาน กองกิจการนิสติ ชัน้ 1 อาคารระพี สาคริก 
โทรศพัท์ 0 – 2118 –  0150 

 คืนสู่เหย้ำ 52 ปี คณะวิทยำศำสตร์ 
        สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มก. ขอ
เชิญชวนนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ –  อักษรศาสตร์ร่วมงานคืนสู่เหย้า 
52 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ในวันเสาร์ท่ี 9 มิถุนายน 2561 เวลา 
16.00 – 21.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และติดต่อเข้าร่วมงาน 
ได้ท่ี alumnisciku@gmail.com 
สัมมนำอำจำรย์ มก. เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษำไทยในยุค
ดิจิตอล” 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ 
มก. ประจ าปี 2561 เร่ือง “พลกิโฉมอุดมศึกษำ ในยคุดิจิทัล” ในวันท่ี 
29 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม  
อารีกุล ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
        ภายในงานมีการบรรยายพิแศษ เรื่อง “Disruptive Techno- 
logy in University : ควำมพร้อมในกำรรับมือกบักำรปฏิรปูกำร
สอนของมหำวิทยำลัยไทย” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และการเสวนา เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษำ
ในยุคดิจิทัล” โดย รศ.ยืน ภู่วรวรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ KU Digital 
Services ประโยชน์ทีอ่ำจำรย์และนิสติได้รับ โดย รศ.ดร.วรเศรษฐ์
สุวรรณกิ รองผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
        ท้ังน้ี จะมีถ่ายทอดทางไกลไปยังวิทยาเขตก าแพงแสน ห้องคอน
เวนช่ัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา ห้องเธียร์เตอร์ 
หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านระบบ
ถ่ายทอดสด Nontri Live อาจารย์ นักวิจัย ดูรายละเอียดและ
ลงทะเบียนได้ท่ี www.ku.ac.th  
เชิญชวนแต่งกำยด้วยผ้ำไทยหรือผ้ำพ้ืนเมืองทุกวันศุกร์ 
        ตามท่ีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนแต่ง
กายด้วยผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นเมืองเป็นประจ าทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกันและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และเชิดชูเอกลักษณ์
วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย  
        ดังน้ัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธ ารง
อยู่คู่ชาติไทยสืบไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอความร่วมมือ 
บุคลากร มก. ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจ าทุกวัน
ศุกร์ โดยพร้อมเพรียงกัน  


