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ปฏทิินข่าว  
วนัจนัทรท่ี์ 11 ธนัวาคม 2560 : หยุดชดเชย วนัรฐัธรรมนูญ 

วนัองัคารท่ี 12 ธนัวาคม 2560 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองคลงั ประชมุคณะท างานพิจารณา 
                                      คดัเลือกบริษัทประกนัภยั ณ ห้องประชุม 5  
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ 
                ผู้ทรงคณุวฒิุพิจารณาต าแหน่งทาง 
                           วิชาการ ณ ห้องประชมุ 6 

ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานสภามหาวิทยาลยั ประชมุ 
                                      กรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านกั 
                                      สง่เสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน             
                                      ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกิจการนิสิต ประชมุหารือเร่ืองวาง 
                นโยบายท างานร่วมกนัระหวา่งมลูนิธิราก                 
                                       แก้วและ มก. ณ ห้องประชมุ 8 

ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
                                      มก. ครัง้ท่ี 12/2560 ณ ห้องประชมุก าพล   
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                
วนัพธุท่ี 13 ธนัวาคม 2560  
เวลา 08.30 – 16.30 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุประกนั   
                                      คณุภาพภายใน ส านกังานอธิการบดี 
                                      ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.30 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะท างาน 
                                      ยกร่างข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต าแหน่ง 
                                      ทางวิชาการ ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                                                             
 
                                       
เวลา 10.00 – 16.00 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุคณะกรรมการ  

วนัพฤหสับดท่ีี 14 ธนัวาคม 2560                                                                                                                                               
เวลา 08.30 – 16.30 น. :  กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุพิจารณา  
                                      ต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชมุ 6 
               ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 08.30 – 16.30 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุประกนั   
                                      คณุภาพภายใน ส านกังานอธิการบดี 
                                      ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 09.30 – 13.00 น. : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัสมัมนา 
                                      KU 4.0 Smart U Smart Life 
                                      ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัศกุรท่ี์ 15 ธนัวาคม 2560  
เวลา 08.00 – 12.00 น. :  กองการเจ้าหน้าท่ี  ประชมุขอต าแหน่ง 
                ทางวิชาการ ณ ห้องประชมุ 5 

ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 09.00 – 16.30 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุสรุปผลการ 
                ประเมินภาพรวมคณุภาพภายใน 
                                      ส านกังานอธิการบดี ณ ห้องประชมุ 8 
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี      
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ 
                พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง                         
               ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                 
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานอธิการบดี รับฟังรายงานผลการ 
              วิเคราะห์โอกาสในการพฒันาภาพรวม 
              จากคณะกรรมการประเมินคณุภาพ 
              ภายใน ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์  
              ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 
 
 

ศนูย์หนงัสอื มก. เปิดจ าหนา่ย ส.ค.ส. ชดุ วำดเกษตร แล้ว 1 ชดุมี 
12 ใบ ในราคา 144 บาท เทา่นัน้ สามารถสัง่ซือ้ online ได้ที่ลิง้ค์นี ้
http://www.kubookol.com/postcard หรือที่ศนูย์หนงัสอื มก. 
โทร. 02-942-8063-7 ตอ่ 104 127 
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ปฏทิินกจิกรรม 
สมัมนา KU 4.0 Smart U Smart Life 

          มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหวา่งกนั ขอเชิญคณาจารย์ 
บคุลากร และนิสิต ทกุท่าน เข้าร่วมรับฟังการสมัมนาและร่วมกิจกรรม
เพ่ือขบัเคลื่อนและพฒันาระบบตา่ง ๆ ของ มก. สู ่KU 4.0 อนัจะ
น าไปสูก่ารเป็นสงัคมไร้เงินสด Cashless Society และเติมเต็ม
ศกัยภาพสงัคมดิจิทลัของประเทศ ในหวัข้อ “ KU 4.0 Smart U Smart 
Life ”  วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 เวลา 9.30 – 13.00 น.  ณ ห้องประชมุ
สธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
          พบกบั Vision : KU 4.0 โดย ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์ รักษาการ
แทนอธิการบดี และ 10 เร่ืองนา่รู้ กบั KU 4.0 จะท าให้ชีวิตชาว KU  
ดีขึน้อย่างไรบ้าง ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ “แมน่ า้เปลี่ยนทิศ ” 
(Cashless Society) และ “พลกิมมุคิด ชีวิตเปลี่ยน” กบั CEO ของ 
SCB ทดลองใช้ QR Code จ่ายคา่อาหาร ในราคาเพียง 1 บาท และ
ร่วมลุ้นรับของรางวลัตา่งๆ มากมาย กบักิจกรรมพิเศษภายในงาน 
    ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน โดยการสง่ SMS พิมพ์ 
KU<วรรค>ช่ือ<วรรค>นามสกลุ สง่ มาท่ี 45 45222 
งานขอบคุณบคุลากร 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบคุลากรทกุท่าน ร่วมงาน
เลีย้งคณุบคุลากร มก. ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 โดย
กิจกรรม แบ่งออกเป็น 
  กจิกรรมภำคเช้ำ พิธีท าบญุตกับาตรพระสงฆ์ 39 รูป เวลา 
07.00 น.  ณ หน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี และเวลา 09.00 น. พิธีมอบ
รางวลับคุลากรดีเดน่สายวิชาการ สายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ 
รางวลัประกนัคณุภาพ รางวลัการประกวดสดุยอดผลงานและ
นวตักรรมการจดัการความรู้ ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ  
  กจิกรรมภำคบ่ำย  งานเลีย้งขอบคณุบคุลากร การประกวด
การแสดงของหน่วยงานตา่งๆ ชิงถ้วยรางวลัและเงินสด รวมมลูคา่ 
20,000 บาท การแสดงวงดนตรีเคยแูบนด์  วงดนตรีลกูทุ่งดาวกระจยุ
การจบัรางวลัเงินสด 75 รางวลั เป็นเงินสดรวม 260,000 บาท ในเวลา 
17.00 น. – 21.00 น. ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอลและหน้าอาคาร
เทพศาสตร์สถิตย์ ดรูายละเอียดท่ี www.ku.ac.th 
โครงการปันรกัสู่นอ้ง 

  กองกิจการนิสิต จดัโครงการปันรักสูน้่อง ครัง้ท่ี 1/61 บริจาค
สิ่งของให้กบัสถานแรกรับเดก็ชายปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ เพ่ือให้ 
นิสิตได้ทราบและตระหนกัถงึปัญหาสงัคม มีความรู้เก่ียวกบัสาเหตุ
และวิธีป้องกนัปัญหาทางสงัคม รู้จกัเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่บคุคลท่ีด้อยโอกาส 
 
 

ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2560 เวลา 08.00 – 13.00 น 
  ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมบริจาคโดยซือ้ผลิตภณัฑ์ได้ท่ี 
สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร หรือบริจาคเงินสดได้ท่ี 
งานวินยัและพฒันาศกัยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต อาคาระพี
สาคริก สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีโทรศพัท์ 02 – 118 – 0150 – 9 
อบรมเชงิปฎบิตัิการ 

  สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าอบรมเชิง
ปฎิบตัิการ A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : 
How to Prepare Your Manuscript for Scientific Journal 
Submission โดย ศ.ดร.วิฑรูย์ ปริญญาวิวฒัน์กลุ จาก School of 
Nutrition and Food Sciences, Louisiana State University 
Agricultural Center; USA ระหวา่งวนัท่ี 9 – 12 มกราคม 2561  
ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร  
  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดรูายละเอียด
เพ่ิมเติม  www3.rdi.ku.ac.th หรือสอบถามท่ีโทรศพัท์ 02 - 579 -
5547 
เดนิ ว่ิง ตะลยุทุ่งบางเขน 

 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ตะลยุทุ่ง
บางเขน 2561 Bangkhen Walk & Run 2018” 
ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน วนัท่ี 11 มีนาคม 2561 
เวลา 05.00 - 09.00 น. โดยประเภทการแข่งขนั แบ่งออกเป็น 
ChemKU Bangkhen Walk&Run 2018 ระยะทาง 3 , 5  และ 10 
กิโลเมตร คา่สมคัรทกุระยะทาง 500 บาท ส าหรับ VIP 1,500 บาท 
         ผู้สนใจดรูายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ท่ี www.chem.sci.ku.ac.th 

มก.เปิดบ้ำนตลำดนัดหลักสูตร 
  ส านกัทะเบียนและประมวลผล จดังานตลาดนดัหลกัสตูร 
ครัง้ท่ี 22 โครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต ท่ีมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์” เพ่ือนกัเรียน อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครองและ
ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมลูการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาเพ่ือใช้
ประกอบการตดัสินใจในการเข้าศกึษาต่อในคณะ/สาขาวิชาตรง
ตามความสนใจ รวมทัง้ทราบแนวทางในการสอบเข้าในคณะและ
สาขาวิชาท่ีสนใจ และขอเชิญฟังการบรรยายการคดัเลือกบคุคลเข้า
ศกึษาในระดบัอดุมศกึษาระบบใหม ่Tcas โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ 
รักอิสระธรรม และการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมเปิดบ้าน (open house) 
ห้องปฏิบตัิการและบรรยากาศภายในคณะของ มก. บางเขนท่ี 
นกัเรียนสนใจให้ชมอีกด้วย ในวนัท่ี 11 – 12 มกราคม 2561 เวลา 
08.00 – 15.00 น.  ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ  
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.ku.ac.th  
  

http://www.chem.sci.ku.ac.th/
http://www.ku.ac.th/

