ประจำสัปดำห์ 23 – 29 กรกฎำคม 2561

ปฏิทินข่ำว
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎำคม 2561
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันอังคำรที่ 24 กรกฎำคม 2561
เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 5
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
อนุกรรมการจัดทาร่ างพระราชบัญญัติ
ณ ห้ องประชุม 6 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.00 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุม
คณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 49
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพุธที่ 25 กรกฎำคม 2561
เวลา 09.30 – 11.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลงานทางวิชาการ
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 4 / 2561
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎำคม 2561
เวลา 09.00 – 09.45 น. : กองกลาง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม
สุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎำคม 2561: วันอาสาฬหบูชา
เวลา 08.00 น. : สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนินทรงปลูกต้นไม้
ร่วมกับคณะผูบ้ ริหำร คณำจำรย์และนิสติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ณ สวนวรุณำวัน
สำนักพิฑิธภัณฑ์และวัฒนธรรมกำรเกษตร

วันเสำร์ที่ 28 กรกฎำคม 2561: วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
: วันเข้าพรรษา

ปฏิทินกิจกรรม
ขอเชิญร่วมถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นิสิต บุคลากร ร่วมพิธี
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66
พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 09.45 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
พิธปี ระกอบด้วย พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวาย
พระพร ของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนคณะ สานัก สถาบัน
บุคลากร และนิสิต พิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย ดร.จงรัก
วัชรินทร์รตั น์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน และถวายพานพุ่มดอกไม้ จากนั้น กล่าว
ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี โดยวง KU Wind Symphony นิสิต
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
** กำรแต่งกำย ผูบ้ ริหำร /บุคลำกร : โทนสีเหลือง
ผู้ชำย : ชุดสำกล (ผูกเนคไท)
ผู้หญิง : ชุดสุภำพ
นิสิต : เครือ่ งแบบนิสติ ชุดพิธีกำร
** กำรถ่ำยภำพ ขอเชิญหน่วยงานลงนามถวายพระพรเป็นหมู่คณะ
โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การบันทึกภาพในการลงนามถวายพระพร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสวยงาม

สมเด็จพระเทพรัตรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เสด็จ ฯ ทรงปลูกต้นไม้ ณ สวนวรุณำวัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ

พระราชดาเนินมาทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และ
กลุ่มที่ 2 ภาคเช้า เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสู่อ้อมกอดนนทรี
นิสิตคณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 ต้น ได้แก่ าลาของผู
2561 ้ เ:กษี
KUยณ:
Firstกลางวั
Dateน2018
การประชุ
มทางวิชาการมอบของที
่ระลึกให้ และ จรัานวน
บประทานอาหารนอ
ร่ วมกันและ ภาคบ่าย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ต้นยางนา ต้นสัก ต้นนนทรี ต้นเกด และต้นศรีตรัง ในวันที่ 27
ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2561 ได้แก่ คณะประมง
กรกฎำคม 2561 เวลำ 08.00 น. ณ สวนวรุณำวัน สำนักพิพิธภัณฑ์ คณะสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ
และวัฒนธรรมกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จากนั้น
วันที่ 2 สิงหำคม 2561
–
ทอดพระเนตรรุกขกรปฏิบัติงาน ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงาน
กลุ่มที่ 3 ภาคเช้า เข้าร่วมกิจกรรม โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และฉายพระฉายาลักษณ์ แห่งแผ่นดิน 2561 และ ภาคบ่าย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสู่อ้อม
ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
กอดนนทรี 2561 : KU First Date 2018 ได้แก่ คณะเกษตร คณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมขอเชิญชวน แต่งกำยด้วยเสื้อสีเหลือง
เกษตร
ศูนย์หนังสือ มก. ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสี
กลุ่มที่ 4 ภาคเช้า เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสู่อ้อมกอดนนทรี
เหลือง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้า
2561 : KU First Date 2018 และ ภาคบ่าย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561
ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2561 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบที่ 1 เสื้อโปโลสีเหลือง KU ผ้า Dry Fit ราคา 300 บาท
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคสัตวแพทย์ โครงการจัดตั้ง
แบบที่ 2 เสื้อโปโลสีเหลือง KU WARRIX ราคา 385 บาท
วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาลัยการชลประทาน และ วิทยาลัยพยาบาล
ทั้งสองแบบโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อครบ 5 ตัว รับส่วนลด 5%
ซื้อครบ 10 ตัว รับส่วนลด 10% ผู้สนใจสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือ มก. บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ทั้งนี้ ขอควำมร่วมมือนิสิตใหม่ทกุ คนมำให้ตรงเวลำตำมวันและ
โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8063 – 7 ต่อ 104 และ 127
มก. จัดโครงกำร “ก้ำวแรกสู่ศำสตร์แห่งแผ่นดิน” และ คณะของตนเองตำมทีก่ ำหนด พร้อมเตรียม ร่ม เสื้อกันฝน มำด้วย
ดูรำยละเอียดเพ่มเติมที่ www.ku.ac.th
“สู่อ้อมกอดนนทรี” ต้อนรับนิสิตใหม่ เคยู 78
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “ก้ำวแรกสูศ่ ำสตร์แห่ง ** กำรแต่งกำย : เสื้อยืด "โทนเขียว”
กำงเกงขำยำว หรือ กำงเกงวอร์มขำยำวสีสุภำพ
แผ่นดิน 2561” และ “สู่อ้อมกอดนนทรี” ต้อนรับนิสิตใหม่ เคยู78
เพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจและมีความภาคภูมิใจในการเป็น
รองเท้ำผ้ำใบ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิต
อบรมภำษำต่ำงประเทศ
ในรั้วมหาวิทยาลัย จึงกาหนดจัดงานดังต่อไปนี้
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ
บำงเขนและวิทยำเขตศรีรำชำ วันที่ 1 – 2 สิงหำคม 2561
ปีการศึกษา 2561ให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
วิทยำเขตกำแพงแสน วันที่ 1 – 3 สิงหำคม 2561 และวิทยำเขต
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 2 สิงหำคม 2561
โครงกำรก้ำวแรกสูศ่ ำสตร์แห่งแผ่นดิน 2561 (เฉพาะที่บางเขน) เกาหลี เวียดนาม รัสเซีย อินโดนีเซีย เขมร พม่า โปรตุเกส และ
ภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ เริ่มอบรมวันที่ 25 สิงหาคม – 25
จัดกิจกรรมที่อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาทิ การแสดงดนตรีร่วม
ระหว่าง KU Band ลูกทุ่งรวมดาวกระจุย และ Ku Dance ศาสตร์แห่ง พฤศจิกายน 2561
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์
แผ่นดิน 101 ชีวิตเลือกได้ในรั้วนนทรี KU onmy mind พิธรี ับมอบ
ต้นนนทรีและเหรียญประจารุ่น KU 78 และการแสดงคนตรีของชมรม ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8888 – 9 หรือดูที่
อคูสติก
http://lang.human.ku.ac.th
โครงกำรสู่ออ้ มกอดนนทรี 2561 : KU First Date 2018
โดยในปีนี้ทางองค์การบริหารองค์การนิสิต จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 โซน รับสมัครนิสิตทำงำนโครงกำรหลวง 49
กองกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตทางาน “โครงการหลวง 49”
ได้แก่ โซน A : สนามรักบี้ โซน B : สนามอินทรีจันทรสถิตย์
จัดโดย มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
และโซน C : สานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จัดขึ้นใน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 3 – 13 สิงหาคม
รูปแบบกิจกรรมฐานสร้างอัตลักษณ์ IDKU (4 ฐาน) โดยแบ่งกลุ่ม
หมุนเวียนในการทากิจกรรม ภำคเช้ำ เวลำ 07.30 น. และ ภำคบ่ำย 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยนิสิตจะได้รับ ค่ำตอบแทน
อำหำรกล่อง และบริกำรถรับ - ส่ง ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เวลำ 13.00 น. ดังนี้
โทรศัพท์ 0 – 2118 – 0180
วันที่ 1 สิงหำคม 2561
กลุ่มที่ 1 ภาคเช้า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์
ศูนย์หนังสือ มก. จำหน่ำยเครื่องหมำยนิสิตชำย - หญิง
แห่งแผ่นดิน 2561 และ ภาคบ่าย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสู่อ้อมกอด
ศูนย์หนังสือ มก. จาหน่ายชุดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
นนทรี 2561 : KU First Date 2018 ได้แก่ คณะวนศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ สาหรับนิสิตชาย – หญิง ผู้สนใจซื้อได้ที่หน้าร้านศูนย์
วิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์
หนังสือ มก. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 – 2942 – 8063 – 7
ต่อ 104 และสั่งซื้ออนไลน์ได้ที่ http://www.kubookol.com/ 2

