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ปฏิทินข่ำว   
วันจันทรท์ี่ 27 สิงหำคม 2561  
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ  
                                พิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ  
                                ณ ห้องประชุม 5 ชัน้ 2 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานประกันคุณภาพ ประชุมให ้
                                ข้อมูลป้อนกลบัผลการวิเคราะห์ตนเอง 
                                ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 
                                ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                             
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวทิยาลัย ณ ห้องประชุม 
                                ก าพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                    
วันอังคำรที่ 28 สิงหำคม 2561  
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ  
                                พัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ณ ห้องประชุม 5  
                                ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. จัดสัมมนาวิชาการ   
                                เร่ือง “Fast Track สู่ต าแหนง่ 
                                ช านาญการ” ณ ห้องประชุมธีระ  
                                สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                         
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ บรรยาย เร่ือง  
                               “ทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ  
                                ณ The University of Hong Kong”   
                                ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                            
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะอนุ  
                                กรรมการจัดท าร่างประกาศ ระเบยีบ  
                                และข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงาน 
                                บุคคล ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2                                 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                           
วันพุธที่ 29 สงิหำคม 2561 
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองคลัง ประชุมสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 2 /2561  
                                ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2    
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                            
                                 
                             
 

เวลา 09.00 – 20.30 น. : กองกิจการนิสิต ปฐมนิเทศนสิิตหอพัก   
                                ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสธุรรม 
                                อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ  
                                พิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ  
                                ณ ห้องประชุม 5 ชัน้ 2 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.00 – 16.00 น. : ส านกังานตรวจสอบภายใน ประชุม 
                                คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มก.  
                                คร้ังที่ 2 /2561 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
วันพฤหัสบดีที ่30 สงิหำคม 2561  
เวลา 06.00 – 08.30 น. : มก. และ คณะวนศาสตร ์จัดงาน  
                                “สืบสำน วันสืบ นำคะเสถียร” ประจ ำปี  
                               2561 (วันแรก) ณ บริเวณโถงหน้าหอ้ง 
                                ประชุม 1, 2 และ 3 ชั้น 1  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ป ี
เวลา 09.45 – 16.00 น. : พิธีเปิดนิทรรศการ  งาน “สืบสำน วันสืบ 
                              นำคะเสถียร” ประจ ำปี 2561 การเสวนา  
                                และ การแสดงดนตรี ณ ห้องโถงชั้นล่าง 
                                ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์  
วันศุกรท์ี่ 31 สิงหำคม 2561 
เวลา 08.00 – 16.00 น. : มก. และ คณะวนศาสตร ์จัดงาน  
                              “สืบสำน วันสืบ นำคะเสถียร” ประจ ำปี  
                               2561 (วันที่ 2) ณ ห้องโถงชัน้ลา่งตกึ 
                                 วนศาสตร์ 72 ป ีคณะวนศาสตร์  
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมเครือข่าย  
                                บุคลากร ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  
                                ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                         

                          ปฏิทินกิจกรรม      

งำน “สืบสำน วันสืบ นำคะเสถียร” ประจ ำปี 2561  
         มก. และ คณะวนศาสตร ์จัดงำน “สืบสำน วันสืบ นำคะ
เสถียร” ประจ ำป ี2561 ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี และตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ เพื่อร าลึก 
ถึงคุณงามความดีของคุณสบื นาคะเสถียร นิสิตเก่าคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ที่ไดเ้สียสละและอุทิศชีวิตในการอนรุักษ์ 
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ป่าไม้และทรัพยากร อันมีค่ายิ่งของประเทศไทย และเพื่อกระตุน้ 
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์ของเยาวชนรุ่นหลัง ๆ ได้เห็นความส าคัญ 
และประโยชน์ของทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี 
ก าหนดการดังนี ้
วันที่ 30 สิงหำคม 2561  
* ณ บริเวณโถงหน้ำห้องประชมุ 1, 2 และ3 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี  
   เวลำ 07.30 – 09.00 น.  พิธีท าบุญถวายพระสงฆ ์10 รูป  
                                   พิธีประกาศสดุดีร าลึกถึงคุณสบื  
                                   นาคะเสถียร และพิธีวางพวงมาลา  
* ณ โถงชั้นล่ำงตึกวนศำสตร ์72 ป ีคณะวนศำสตร์  
   เวลำ 09.45 – 10.15 น.  พิธีเปิดนิทรรศการ “เสียงเพรียก 
                                 จำกพงไพร คร้ัง ที ่28” และ ปลูก 
                                   ต้นไม้ 5 ต้นภายในคณะวนศาสตร์ 
   เวลำ 10.20 – 12.00 น.  เสวนา หัวข้อ“คนมาป่าหมด” วิทยากร 
                                   ได้แก่ นำยชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร  
                                   ผู้อ านวยการส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ 
                                   ที่ 10 (อุดรธานี) นำยวัชรบูล ลี้สุวรรณ  
                                   นักแสดง และ นำยวิษณุ ด ำรงสจัจ์ศิริ  
                                   ผู้อ านวยการส่วนส ารวจและวิเคราะห์ 
                                   ทรัพยากรป่าไม้ กรมปา่ไม้ 
   เวลำ 13.00 – 16.00 น.  ตัดสินการประกวดภาพถ่าย และพิธี 
                                   มอบรางวัล ชมสารคดี “แสงไฟทีไ่ม่เคย 
                                 ดับ สืบ นำคะเสถียร” ตอนที่ 1 
                                 นักแสวงหำและการแสดงดนตรี  โดยวง                                      
                                   ดนตรี The Forester Music Family                                    
วันที่ 31 สิงหำคม 2561  
* ณ โถงชั้นล่ำงตึกวนศำสตร ์72 ป ีคณะวนศำสตร์  
   เวลำ 09.00 – 12.00 น.  ชมสารคด ี“แสงไฟที่ไม่เคยดับ 
                                 สืบ นำคะเสถียร” ตอนที่ 2 ควำมหวัง 
                                   และศรัทธำ และการเสวนา หัวขอ้  
                                 “สัตว์ป่ำที่หำยไป” วิทยากรได้แก่  
                                 น.สพ.เบญจพล หล่อสญัญำลักษณ์  
                                   สัตวแพทย์ประจ าหน่วยสัตว์ปา่และ 
                                   คลินิกพิเศษ โรงพยาบาสัตว์มหาวิทยาลัย 
                                   เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นำยศักดิ์สิทธิ์  
                                   ซิ้มเจริญ นักวิชาการปา่ไมช้ านาญการ 
                                   พิเศษ หัวหน้ากรมงานวิจัยสัตว์ปา่ ส านัก 
                                   อนุรักษ์สัตว์ปา่ กรมอุทยานแห่งชาติ  
                                   สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ นำยวิเชียร  
                                 ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 
                                   ทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวนัตก 
   เวลำ 13.00 – 16.00 น.  ชมสารคด ี“แสงไฟที่ไม่เคยดับ 
                                 สืบ นำคะเสถียร” ตอนที่ 3 ภำพฝัน 
                                   พิธีจุดเทียนร ารึก “สืบ นำคะเสถียร”  
                                   และการแสดงดนตรี โดยวงดนตรี  
                                   The Forester Music Family 
 

ตลำดนัดอำชีพอิ่มเกษตร วิทยำเขตก ำแพงแสน       
         ส านักสง่เสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน จัดกิจกรรมตลาดนัด
อาชีพอิ่มเกษตร ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
เป็นต้นมา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโน 
โลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมอาชพีให้กับ
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้มคีวามรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ         
        ส าหรับตลาดนัดอาชีพอิม่เกษตรคร้ังนี้ ก าหนดจัดขึ้นในวันเสำร์
ที่ 1 กันยำยน 2561 เวลำ 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและ
ฝึกอบรมกำรเกษตรแห่งชำติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
ก ำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมกีารอบรมวิชาชพีด้านอาหาร เและด้าน
เกษตร อาทิ กล้วยเบรกแตก แยมโรล น้ าสลัดสามรส (ครีมมะนาว ครีม
งาด า ครีมเจ) เห็ดทอด ผ้ามัดยอ้ม ปัดสีกระถางตน้ไม้ ตุ๊กตาตกแต่ง
สวน สบู่เหลวสมุนไพร การจัดสวนถาด เทคนิคการขยายพันธุ์พชื 
พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยกว่า 100 รายการ และในเวลำ 
12.00 น. จะมีกำรสำธิต กำรท ำท็อฟฟี่เค้ก  
        ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 06 – 4102 
– 0792 
สัมมนำนำนำชำติ “Future Food for Well Being” 
        สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร  มก. ในฐานะ
หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการด้านวิชาการในเวทีนานาชาติ และบทบาท
ของ Food Innovation Hub จัดสัมมนานานาชาติภายใต้หัวข้อ  
“International Seminar on : Future Food for Well Being” 
ประกอบด้วย Future Food and Trend & Industry Forum on 
Latest Development in Extrusion ในว ันที ่26 - 27 กันยายน 
2561 ณ สถาบนัค้นควา้และพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องในโอกาสวัน
ครบรอบ 50 ปี ของสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวชิาการในด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ จากนักวิชาการ 
นักวิทยาศาสตร์ และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร  
อันจะน าไปสู่นวัตกรรมอาหารที่สามารถใชป้ระโยชน์ในเชิงอุตสาห- 
กรรมอาหาร ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑอ์าหารที่ตอบโจทยป์ระชากรสังคม 
ยุคใหม่ และในเชิงสุขภาพ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตทีด่ีและมีความสุข 
        กิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนานานาชาติหัวข้อ Future 
Food and Trend และ Iternationnal Industry Frum on Latest 
Developments in Extrusion การน าเสนอผลงานนวัตกรรมงานวิจัย 
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการถ่ายทอดจาก
โครงการบริการวิชาการต่อยอดในเชิงพาณชิย์ และการจัดแสดง
นิทรรศการจากผู้ผลิตเครื่องมือเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมอาหาร 
         ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบนัค้นควา้และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทรภายใน 641214     
ขอเชิญบริจำคโลหิต   
        คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคลากรและ
นิสิต มก. ร่วมบริจาคโลหิต กับโครงการ “ต้นกล้ำนนทรีจิตอำสำ 
บริจำคโลหิต” วันพุธที่ 29 สิงหำคม 2561 เวลำ 09.00 – 15.00 น. 
ณ บริเวณ ห้องฟ้ำใส อำคำร 3 คณะบริหำรธุรกิจ สอบถามเพิ่มเติมที่ 
โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8777 ต่อ 1153 


