ประจำสัปดำห์ 26 มิถุนำยน – 2 กรกฎำคม 2560
หลวง 48 ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองคลัง ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักประกันคุณภาพ ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการประกัน
คุณภาพ ครัง้ ที่ 6/2560 ณ ห้ องประชุม 8
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่ง ทางวิชาการ ณ ห้ อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. จัดโครงการสัมมนา
วิชาการ เรื่ อง เทคนิคการสร้ างสรรค์
ผลงานเพื่อก้ าวสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ
50 ปี

วันศุกร์ท่ี 30 มิถุนายน 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น. : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพครู สอน
ภาษาอังกฤษ ณ ห้ องประชุมสุธรรม
อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 16.30 น. : มก. จัดกิจกรรมโครงการประดิษฐ์
ดอกไม้ จนั ทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริ เวณโถง ชัน้ 1 (หน้ าห้ อง
ประชุม 1- 3) อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันเสาร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น. : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพครู สอน
ภาษาอังกฤษ ณ ห้ องประชุมสุธรรม
อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินกิจกรรม
ประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร นิสิต จิตอาสา
และผู้สนใจร่ วมประดิษฐ์ ดอกไม้ จนั ทน์ (ดอกดารารัตน์ ดอกบัวสาย)
วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น. : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จัดโครงการ จากเปลือกข้ าวโพด นาโดย ดร.จงรัก วัชริ นทร์ รัตน์ รักษาการแทน
พัฒนาศักยภาพครู สอนภาษาอังกฤษ ณ อธิการดี และคณะผู้บริ หาร มก. เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระ
ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1 อาคาร
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สารนิเทศ 50 ปี
ในวันที่ 29 – 30 มิถนุ ายน 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ
เวลา 09.30 – 16.30 น. : มก. จัดกิจกรรมโครงการประดิษฐ์
บริ เวณโถงชัน้ 1 (หน้ าห้ องประชุม 1- 3) อาคารสารนิเทศ 50 ปี
รับผลิตกล้าดาวเรืองพันธุ์สเี หลืองทอง
ดอกไม้ จนั ทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร รับผลิตต้ นกล้ าดาวเรื องพันธุ์
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สีเหลืองทอง ขนาดถุง 5 นิ ้ว ราคาต้ นละ 15 บาท รับต้ นกล้ าได้
้ 9 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ณ บริ เวณโถง ชัน้ 1 (หน้ าห้ องประชุม 1 - ตังแต่
สนใจสัง่ จองได้ ที่ คุณมารุ ต ใจหลัก โทรศัพท์ 02 – 579 –
3) อาคารสารนิเทศ 50 ปี
0308 ต่อ 115, 081 – 942 - 1897
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการ

การประชุ
เปิ ดเช่
าพื้นทีม่ ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดให้ เช่าพื ้นที่ภายใน ดังนี ้
– บริเวณอำคำร KU GREEN
1. โซน D 72 ตารางเมตร ราคา 21,600 บาทต่อเดือน
2. โซน F 80 ตารางเมตร ราคา 24,000 บาทต่อเดือน
3. โซน G 25 ตารางเมตร ราคา 7,500 บาทต่อเดือน
โดยประกอบกิจการที่ไม่ผิดกฎหมายหรื อศีลธรรม และ
ต้ องเหมาะสมกับสถานศึกษา เช่น ร้ านอาหารว่าง ร้ านอุปกรณ์การ
เรี ยน ร้ านคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
พืน้ ที่บริเวณด้ ำนทิศใต้ สนำมอินทรี ย์ฯ ขนาด 20 ตาราง
เมตร ราคา 6,000 บาทต่อเดือน ประกอบกิจการร้ านอาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม
พืน้ ที่บริเวณซุ้มด้ ำนหน้ ำโรงอำหำรกลำง 1 ขนาด 70
ตารางเมตร ราคา 21,000 บาทต่อเดือน ประกอบกิจการร้ านอาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม
ผู้สนใจขอซื ้อเอกสารได้ ที่สานักงานทรัพย์สนิ ชัน้ 2 อาคาร
วิทยพัฒนา ในราคาชุดละ 100 บาท ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม
2560 ติดต่อได้ ที่โทรศัพท์ 02 – 561 – 4749 ต่อ 120 หรื อ
www.property.ku.ac.th

จังหวัดสกลนคร ห้ องประชุมระพีสาคริ ก อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรับชมผ่านระบบถ่ายทอดสด Nontri Live และทาง
โทรศัพท์มือถือ

ประกวดนวัตกรรมเพือ่ สังคม พ.ศ.2560
คณะกรรมการฝ่ ายบริ การวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ จัด
โครงกำรประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม Social Innovation
Awards 2017 ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท เพื่อส่งเสริ มและ
สนับสนุนผลงานของคณาจารย์และนิสิตในการผลิตงานด้ าน
นวัตกรรม เกิดเป็ นต้ นแบบนาไปใช้ แก้ ปัญหาสังคม และเพื่อเผยแพร่
ข้ อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมให้ สาธารณชนได้ รับทราบ
เปิ ดรับสมัคร 5 – 20 กรกฎาคม 2560 นาเสนอผลงาน 1
สิงหาคม 2560 และประกาศผลรางวัล 9 สิงหาคม 2560 เชิญชวน
คณาจารย์ นักวิจยั และนิสิต ส่งผลงานเข้ าประกวด สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม คุณทวิกา อินสอน / คุณชุติมน ศรี นวกะตระกูล
โทรศัพท์ 02 – 561 - 3480 ต่อ 302 หรื อ 305 หรื อ
www.acas.soc.ku.ac.th

การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ขอ้ มูล
ขนาดใหญ่

คณะเกษตร จัดงาน Agri-Big Data RUN’s Way #1 การ
พัฒนาการเกษตรไทยสูร่ ะบบอัจฉริ ยะด้ วยการใช้ ข้อมูลขนาดใหญ่
ปิ ดปรับปรุงอาคารตึกพักชายที่ 14 และ 15
ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ บริ เวณโถง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดาเนินการปิ ดปรั บปรุ ง
อำคำรตึกพักชำยที่ 14 และ 15 ระหว่างเดือนมิถนุ ายน – กรกฎาคม ชัน้ 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร พบกับนิทรรศการแสดงและ
2560 เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็ นหอพักนิสิตหญิง ซึง่ จะเปิ ดให้ เข้ าพักในช่วง เผยแพร่ ผลงานวิจยั ของโครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสูร่ ะบบ
อัจฉริ ยะด้ วยข้ อมูลขนาดใหญ่ (Development of Smart Thai
เปิ ดเรี ยนภาคต้ น ปี การศึกษา 2560
Agriculture Using Big Data) ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สัมมนาอาจารย์ มก. “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนำอำจำรย์ มก.
ทางวิชาการ อันจะนาไปสูก่ ารใช้ ประโยชน์จากงานวิจยั และ
ประจำปี 2560 “อุดมศึกษำไทยกับกำรศึกษำ 4.0” ในวันที่ 14
ยกระดับผลงานวิจยั ให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.15 น. ณ ห้ องประชุมสุธรรม
ต่อไป
อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและ อบรม “การใช้งานระบบมาตรฐานเอกลักษณ์องค์กร
ร่ วมพิจารณาแนวทางการผลิตบัณฑิตให้ สอดคล้ องกับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
คณะกรรมการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมีการอภิปรายพิเศษหัวข้ อ “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้ วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “กำรใช้ งำนระบบมำตรฐำนเอกลักษณ์
องค์ กร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ” ในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุ ม
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สุวิทย์ เมษิ นทรี ย์ รัฐมนตรี เวลา 9.00-16.00 น. ห้ อง 406 ชัน้ 4 อาคารสานักบริ การ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานด้ านเรขศิลป์ และ
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ดาเนินรายการโดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
งานสื่อสารองค์กรของส่วนงานใน มก. มีความรู้ ความเข้ าใจใน
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
ทังนี
้ ้จะถ่ายทอดสดทางไกลไปยังวิทยำเขตกำแพงแสนที่ กระบวนการออกแบบและการใช้ งานระบบเอกลักษณ์องค์กร นา
องค์ความรู้ ไปใช้ งานได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพอันจะช่วย
ห้ องเธียร์ เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยำเขตศรี รำชำ ห้ อง
เธียร์ เตอร์ หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี และ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาการสื่อสารองค์กรของส่วนงานให้ ก้าวหน้ าต่อไป
2

