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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 31 สงิหาคม 2558 

เวลา 13.30 – 16.30 น. :  ประชมุสภา มก. ณ ห้องประชมุก าพล  
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 16.30 – 21.30 น. :  ประชมุคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ
   มหาวิทยาลยั ณ ห้องประชมุก าพล  
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัองัคารท่ี 1 กนัยายน 2558 

เวลา 08.30 – 12.00 น. :  กองวิเทศสมัพนัธ์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์ 
   จาก Kyoto University ณ ห้องประชมุ 9 
   ชัน้ 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                    
เวลา 08.30 – 13.00 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล จดัสมัมนา
   งานวนัสถาปนาประกอบการโครงการ 
   สหกิจศกึษาพบผู้บริหาร มก. ครัง้ท่ี 13  
   ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.30 น. :  กองวิเทศสมัพนัธ์ จดัประชมุหารือ 
   Double Degree Program ณ ห้อง  
   ประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                    
วนัพธุท่ี 2 กนัยายน 2558  
 เวลา 08.30 – 11.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ร่วมต้อนรับคณะจาก 
   Gadjah Mada University ณ ห้อง 
   ประชมุ 9 ชัน้ 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                    
วนัพฤหสับดท่ีี 3 กนัยายน 2558 
เวลา 08.30 – 12.00 น. :  คณะมนษุยศาสตร์ จดัพิธีไหว้ครู  
   ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1  
                        อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 09.00 – 12.30 น. :   กองแผนงาน ประชมุคณะท างานร่าง
   นโยบายการพฒันา มก. ณ ห้องประชมุ 8 
   ชัน้ 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                    
เวลา 09.00 – 16.30 น. :   กองคลงั ประชมุคณะท างานปรับปรุง 
   ระบบการเงิน ERP ณ ห้องประชมุ 6 
                                       ชัน้ 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 

วนัศกุรท่ี์ 4 กนัยายน 2558 

เวลา 13.30 – 16.30 น. :  กองคลงั ประชมุหวัหน้างานกองคลงั  
 ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2   
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ปฏทิินกจิกรรม 

มก.จดังานเชดิชเูกยีรติบณัฑติเกยีรตินยิม 

 ส านกัทะเบียนและประมวลผล จดังานเชิดชเูกียรติบณัฑิต
เกียรตินิยม และรับเหรียญเกียรตินิยม ประจ าปี. 2558 ในวนัท่ี 4 
กนัยายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ 
นิสิตลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 08.00 – 09.00 น.  
 จงึขอเชิญบณัฑิตเกียรตินิยม เข้าร่วมงานในวนัและเวลา
ดงักลา่ว สอบถามโทรศพัท์ 02 – 942 – 8200 ตอ่ 8017 – 9  
งาน “สบืสาน วนัสบี นาคะเสถยีร”  

  มก. จดังาน “สืบสาน วนัสืบ นาคะเสถียร” วนัท่ี 1 – 2 
กนัยายน 2558 เวลา 07.30-16.30 น. ณ อาคารจกัรพนัธ์เพญ็ศิริ  
เพ่ือร าลกึถงึ นายสืบ นาคะเสถียร นิสิตเก่าคณะวนศาสตร์ ผู้ เสีย 
สละชีวิตเพ่ือการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 25 ปี แห่งการจากไป 
  ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีท าบญุถวาย
สงัฆทานพระสงฆ์ 10 รูป พิธีประกาศสดดุีและพิธีวางพวงดอกไม้  
การประกวดแข่งขนัวาดภาพหวัข้อ “สีสนัแห่งพงไพร” การแสดงบท
เพลงบรรเลงเพ่ือป่า วงดนตรีเพ่ือนการกศุล โดยวงมาลีฮวนน่า และ
การเสวนาในหวัข้อ “ตำมรอยทำง ชีวิตผู้พทิกัษ์พงไพร” หวัข้อ 
“คนรุ่นใหม่หวัใจอนุรักษ์” หวัข้อ “ผืนป่ำที่หำยไป” หวัข้อ 
“ผู้หญิงกับกำรปกป้องป่ำไม้ไทย”  โดยวิทยากรช่ือดงั 
 จงึขอเชิญนิสิต บคุลากร และผู้สนใจร่วมงาน และฟังการ
เสวนา พร้อมชมนิทรรศการ “สบืจิตวิญญาณ สืบสร้างอดุมการณ์ 
สืบนาคะเสถียร”   
เปิดสอน วิชาปลาสวยงาม 

         ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสตัว์ คณะสตัว 
 แพทยศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เปิดสอนหมวดวิชาทัว่ไป รหสั 
01503101 วิชาปลาสวยงาม (Fundamental Health Management 
in Ornamental Fish) ให้แก ่ นิสิตทกุคณะ ทกุชัน้ปีท่ีสนใจ ในภาค 
ปีการศกึษา 2558 โดยมีการเรียนการสอนท่ีอาคารศนูย์เรียนรวม 2                                         
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วิทยาเขตก าแพงแสน ดงันี ้วนัจนัทร์ท่ี 31 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 
– 18.30 น. พบอาจารย์ประจ าวิชา ห้อง 303  วนัท่ีเสาร์ท่ี 5 และ 12 
กนัยายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้อง 202 และ วนัอาทิตย์ท่ี 6 
และ 13 กนัยายน 2558 สอนท่ีห้อง 203 และ 204  
พธีิพระราชทานปรญิญาบตัร 

 มก. ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปี
การศกึษา 2557 วนัท่ี 26 – 30 ตลุาคม 2558 โดยแบ่งเป็น 
  กลุ่ม 1 คณะมนษุยศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั โครงการ 
สหวิทยาการ คณะเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะอตุสาหกรรม 
เกษตร ซ้อมใหญ่วนัท่ี 17 ตลุาคม 2558 รับจริงวนัท่ี 26 ตลุาคม 2558  
  กลุ่ม 2 คณะเกษตร ก าแพงแสน คณะประมง คณะศิลป-
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะบริหารธุรกิจ 
คณะสิ่งแวดล้อม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ซ้อมใหญ่ 
วนัท่ี 18 ตลุาคม 2558 รับจริง วนัท่ี 27 ตลุาคม 2558  
  กลุ่มที่ 3 คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  
คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ศรีราชา คณะวิทยาการจดัการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และคณะเทคนิคการสตัวแพทย์ 
ซ้อมใหญ่วนัท่ี 22 ตลุาคม รับจริงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558  
 กลุ่มที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสขุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ คณะสงัคมศาสตร์ 
 คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วิทยาลยั
พยาบาลราชชนนี นพรัตน์วชิระ ซ้อมใหญ่วนัท่ี  23 ตลุาคม 2558 รับ
จริงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2558  
  กลุ่มที่ 5 คณะศกึษาศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว 
สพุรรณบรีุ และวิทยาลยัชลประทาน ซ้อมใหญ่วนัท่ี 24 ตลุาคม 
2558 รับจริงวนัท่ี 30 ตลุาคม 2558 (ซ้อมย่อยดไูด้ท่ี www.ku.ac.th)   
อบรม “การสบืคน้สารสนเทศผ่านโปรแกรมสอนการรู ้

สารสนเทศ” 
 ส านกัหอสมดุ ได้ด าเนินการปรับปรุง โปรแกรมสอนการรู้
สารสนเทศ (Information Literacy Program) ซึง่เป็นการแยก
โปรแกรมการสอนตามความสนใจในสาขาวิชาตา่ง ๆ จงึขอเชิญ
อาจารย์ นิสิต และบคุลากร มก. เข้าร่วมการอบรมดงักลา่ว โดย
โปรแกรมอบรมการรู้สารสนเทศ ท่ีจะเปิดสอนในเดือนกนัยายน 2558 
 มีดงันี ้อบรมกำรสืบค้นข้อมูลสำขำเกษตร (รุ่นที่ 1) วนัท่ี 24 
กนัยายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. บรรยำยเชงิปฏบิัตกิำรเร่ือง 
กำรใช้โปรแกรมจัดกำรทำงบรรณำนุกรม EndNote X7 วนัท่ี 25 

กนัยายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
 ทัง้ 2 โปรแกรมจดัการสอน ณ ห้องฝึกอบรม ชัน้ 2 อาคาร
เทพรัตน์วิทยาโชติ ส านกัหอสมดุ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถ
ลงทะเบียนได้ท่ี www.lib.ku.ac.th/training สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 
โทรศพัท์ 02 – 942 – 8616  ตอ่ 215  
ปฐมนเิทศการใชห้อ้งสมุด 

 ส านกัหอสมดุ จดัโครงการ “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 
ประจ าปีการศกึษา 2559” ระหวา่งวนัท่ี 24 สิงหาคม - 2 ตลุาคม 
2558 (จ านวนรอบละ 60 คน) ณ ห้องประชมุ 3 ชัน้ 4 อาคารเทพ
รัตน์วิทยาโชติ ส านกัหอสมดุ แบ่งเป็น ปฐมนิเทศนิสิตระดับ
ปริญญำตรี ระหว่ำงวันที่ 24 สิงหำคม – 25 กันยำยน 2558 
รอบท่ี 1 เวลา 09.00 - 10.00 น. รอบท่ี 2 เวลา 13.30 - 14.30 น.  
และรอบท่ี 3 เวลา 15.30 - 16.30 น. ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑติ 

ศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 28 กันยำยน  - 2 ตุลำคม 2558 รอบท่ี 1 
เวลา 09.00 - 10.00 น. และรอบท่ี 2 เวลา 13.30-14.30 น. 
 ผู้สนใจเข้าร่วมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ ลงทะเบียนได้ท่ี 
http://kulc.lib.ku.ac.th/online_register/orientation (นิสิตท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมจะได้รับชัว่โมงกิจกรรมจ านวน 1 ชัว่โมง) 
ส านกัหอสมุดแจง้เวลาการใหบ้รกิาร 

 ส านกัหอสมดุขอแจ้งเวลาเปิดให้บริกำรในช่วงปีการศกึษา
ภาคต้น ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 ดงันี ้
 วนัจนัทร์ – วนัศกุร์  เวลา 08.00 – 20.00 น. วนัเสาร์ – วนั
อาทิตย์  เวลา 11.00 น. – 19.00 น. และช่วงสอบกลำงภำคตัง้แต่ 
วนัท่ี 26 ตลุาคม – 8 พฤศจิกายน 2558 ขยายเวลาให้บริการ วนั
จนัทร์ – วนัศกุร์  เปิดถงึเวลำ 24.00 น. วนัเสาร์ – วนัอาทิตย์  เวลา 
09.00 – 19.00 น.  
โครงการ “สขุใจไหวพ้ระท าบญุ 9 วดั 

 กองกิจการนิสิต ขอเชิญนิสิตทกุชัน้ปีเข้าร่วมโครงการ “สขุ
ใจไหว้พระท าบญุ 9 วดั” ครัง้ท่ี 2 ในวนัเสาร์ท่ี 19 กนัยายน 2558  
ณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย และนิสิตได้
ชัว่โมงกิจกรรมด้านคณุธรรม 7 ชัว่โมง ผู้สนใจสมคัรได้ท่ี ชัน้ 3 งาน
วินยัฯ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 
 ขอเชญิร่วมบรจิาคโลหิต 

 คณะวนศาสตร์ ขอเชิญนิสิต บคุลากร และผู้มีจิตศรัทธาร่วม
บริจาคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์ ในวนัศกุร์ท่ี 4 กนัยายน 
2558 ระหวา่งเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โถงอเนกประสงค์ ชัน้ 1 
อาคารวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์  
 การบริจาคโลหิต 3 -4 เดือนครัง้ เพ่ือให้ร่างกายได้สร้างเมด็
เลือดใหมแ่ทนเมด็เลือดเก่าท่ีบริจาค และท าให้ร่างกายแข็งแรงขึน้ 
 

http://www.lib.ku.ac.th/training
http://kulc.lib.ku.ac.th/online_register/orientation

