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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 3 กรกฎาคม 2560 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล ประชมุ 
                                        คณะกรรมการ วิชาการ มก.  
                                        ครัง้ท่ี 7/2560 ณ ห้องประชมุก าพล 
                                        อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 13.30 – 16.30 น. :  กองกลาง ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
                                       มก. ครัง้ท่ี 5/2560 ณ ห้องประชมุก าพล   
                                       อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50                                                                                                                                           
วนัองัคารท่ี 4 กรกฎาคม 2560  

เวลา 07.30 – 15.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี จดัโครงการปฐมนิเทศ
พนกังาน มก. รุ่นท่ี 60 ณ ห้องประชมุธีระ 
สตูะบตุร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 09.00 – 10.45 น. :  กองกลาง จดัพิธีถวายพระพรชยัมงคล  
     เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัประสตูิ ศ.ดร. 
     สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ  
     วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี  
                ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ  
                ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุผู้แทนร่วมงาน 
  เพ่ือเลือกกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์

ประจ า มก. ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ 
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                    

เวลา 12.00 – 13.30 น. : สภามหาวิทยาลยัฯ ประชมุร่วมกบั ชมรม  
     มก. อาวโุส ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2 
                             อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง  ประชมุกรรมการท างาน พิธี

ถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานประจ าปี 
2560 ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ  50 ปี 

วนัพธุท่ี 5 กรกฎาคม 2560  

เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองกิจการนิสิต ประชมุกรรมการฝ่าย
วิชาการและด าเนินงาน โครงการก้าวแรก
สู ่

    สูศ่าสตร์ แห่งแผน่ดิน ณ ห้องประชมุ
   ก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
                                        อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 10.00 – 12.00 น. :  กองกลาง ประชมุคณะกรรมการจดังาน       
                                        เทศน์มหาชาติ ถวายราชสกัการะ  
    องค์ภมูิพล ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
    อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                
วนัพฤหสับดท่ีี 6 กรกฎาคม 2560 

เวลา 08.30 – 12.00 น. :  ส านกัสง่เสริมและฝึกอบรม ลงนาม 
                                        บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ 
    วิชาการระหวา่ง มก. กบั บรรษัทตลาด   
                                        รองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั(บตท.) ณ ห้อง      
                                         ประชมุ 9 ชัน้ 2อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ส านกังานอธิการบดี จดัประชมุสมัมา 

ทิฐิบคุลากรของส านกังานอธิการบดี  
ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 09.30 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมสมัมนา
คณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ ครัง้ท่ี 
4/2560 ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ 
ชัน้ 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 10.00 – 12.00 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุ
คณะกรรมการ ณ ห้องประชมุ 5,6   
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการ
ประกนัคณุภาพ ครัง้ท่ี 2/2560 
ณ ห้องประชมุ 8  ชัน้ 2   
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

วนัจนัทรท่ี์ 10 กรกฎาคม 2560  

                          : วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬบชูา 

      

 



2 

 

 การประชมุทางวิชาการ 
 
– 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินกจิกรรม 
พธีิถวายพระพรชยัมงคล ศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็พระเจา้ 

ลกูเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกุมารี 

  มก. ขอเชิญนิสิต บคุลากร ร่วมถวายพระพรชยัมงคล เน่ือง
ในโอกาสวนัคล้ายวนัประสตูิ ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้า 
ลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์  อคัรราชกมุารี 
วนัท่ี  4  กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 – 09.45 น. ณ ห้องประชมุสุ
ธรรม อารีกลุ และ โถงนิทรรศการ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ  50 ปี  
การแตง่กาย   ผู้บริหาร/บคุลากร : ชดุสภุาพไว้ทกุข์/สวมเบลเซอร์ 
                                        นิสติ : เคร่ืองแบบนิสิตชดุพิธีการ 
คณะประมงจดัประชมุวิชาการ 
  คณะประมง ร่วมกบั สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  จดัการประชมุระดบัชาติ เร่ือง “กำร
ปรับปรุงและเทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ สู่เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์”
ระหวา่งวนัท่ี 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยั
ลกัษณ์  อคัรราชกมุารี เจริญพระชนม์ครบ 5 รอบ และโอกาสท่ีทรง
ส าเร็จการศกึษาปรัชญาดษุฏีบณัฑิต(เพาะเลีย้งสตัว์น า้) ครบ 10 ปี 
และเป็นเวทีให้นกัวิจยั ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์  
  ผู้สนใจเข้าร่วมประชมุ ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
 www3.rdi.ku.ac.th/animal-genetic-conf/ 
ลงนามความร่วมมือ 
  ส านกัสง่เสริมและฝึกอบรม และ บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ี
อยู่อาศยั(บตท.) รัฐวิสาหกิจ สงักดักระทรวงการคลงั ร่วมลงนาม
ความร่วมมือใน โครงการ “สมดุคดัลายมือ” โดยการขอรับบริจาค
กระดาษเหลือใช้ เพ่ือน าไปสูก่ารรีไซเคิล และสมดุรีไซเคิล ส าหรับ
แจกให้เดก็ยากไร้ท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ และมีความต้องการอปุกรณ์
การศกึษา วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
  นอกจากนัน้ ยงัมีการร่วมมือ จดักิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชนทัว่ไป รวมถงึบคุลากร และนิสิต มก. เก่ียวกบัการขอสินเช่ือ
ท่ีอยู่อาศยั ดอกเบีย้ และการลงทนุในตลาดตราสารตา่ง ๆ  กิจกรรม
ด้านการพฒันาการศกึษาของเยาวชนท่ีขาดแคลน และกิจกรรมเพ่ือ
สงัคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ท่ีมก. ได้ด าเนินการอยู่และสอดคล้อง 
พนัธกิจของ บตท 
สมัมนาอาจารย ์มก. “อดุมศกึษาไทยกบัการศกึษา 4.0” 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัสัมมนำอำจำรย์ มก.  

 

ประจ ำปี 2560 “อุดมศึกษำไทยกับกำรศึกษำ 4.0” ในวนัท่ี 14 
กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.15 น. ณ ห้องประชมุสธุรรม      
ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและร่วมพิจารณาแนวทางการผลิตบณัฑิตให้
สอดคล้องกบัไทยแลนด์ 4.0 โดยมีการอภิปรายพิเศษหวัข้อ 
“อดุมศกึษาไทยกบัการศกึษา 4.0”  วิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ 
ประกอบด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลยัมหา
เกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุม คชินทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล ดร.สวิุทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ า
ส านกันายกรัฐมนตรี ด าเนินรายการโดย รศ.ดร.สิรี ชยัเสรี 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั   
  ทัง้นีจ้ะถ่ายทอดสดทางไกลไปยงั วิทยำเขตก ำแพงแสน
ท่ี  ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศนูย์มหาวิทยาลยั วิทยำเขตศรีรำชำ ห้อง        
เธียร์เตอร์ หอสมดุอนสุรณ์ 10 ปี และ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรต ิ    
จังหวัดสกลนคร ห้องประชมุระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรับชมผ่านระบบถ่ายทอดสด Nontri Live  
มก. เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ  
 ศนูย์ภาษา คณะมนษุยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาองักฤษ 
ฝร่ังเศส เยอรมนั อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญ่ีปุ่ น เกาหลี เวียดนาม 
รัสเซีย อินโดนีเซีย เขมร พมา่ โปรตเุกส และภาษาไทย ประจ าภาค
ต้น ปีการศกึษา 2560 เร่ิมเรียนวนัท่ี 19 สิงหาคม – 19 พฤศจิกายน 
2560  ผู้สนใจสมคัรได้ท่ี ศนูย์ภาษา คณะมนษุยศาสตร์ มก.  
ชัน้ 1 ห้อง 100 อาคารจฬุาภรณ์พิศาลศิลป์ ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 1 
สิงหาคม 2560 สอบถามโทรศพัท์ 02 – 942 – 8888 – 9  
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  www.lang.human.ku.ac.th  
เปิดเช่าพื้นท่ี  
มก. เปิดให้เช่าพืน้ท่ีภายใน ดงันี ้
  บริเวณอำคำร KU GREEN  โดยประกอบกิจการท่ีไมผิ่ด
กฎหมายหรือศีลธรรม และต้องเหมาะสมกบัสถานศกึษา เช่น 
ร้านอาหารวา่ง ร้านอปุกรณ์การเรียน ร้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
  พืน้ที่บริเวณด้ำนทศิใต้สนำมอนิทรีย์ฯ  ขนาด 20 
ตารางเมตร ประกอบกิจการร้านอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 
  พืน้ที่บริเวณซุ้มด้ำนหน้ำโรงอำหำรกลำง 1 ขนาด 70 
ตารางเมตร ประกอบกิจการร้านอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 
  ผู้สนใจขอซือ้เอกสารได้ท่ีส านกังานทรัพย์สนิ ชัน้ 2 อาคาร    
วิทยพฒันา ในราคาชดุละ 100 บาท ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 14 
กรกฎาคม 2560 ติดตอ่ได้ท่ีโทรศพัท์ 02 – 561 – 4749 ตอ่ 120 
หรือ www.property.ku.ac.th  

 
 

http://www.lang.human.ku.ac.th/

