
 
ประจ ำสัปดำห์ 28 พฤษภำคม  - 3 มิถุนำยน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินข่ำว   
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภำคม 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ

ร่างข้อบังคับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการจัด
งานประชุม NPUST ห้องประชมุ 8 ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 
ก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ  
50 ปี 

วันอังคำรที่ 29 พฤษภำคม 2561 : วันวิสำขบูชำ 
วันพุธที่ 30 พฤษภำคม 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุม

คณะอนุกรรมการจัดท าร่างประกาศ
ระเบียบและข้อบงัคับเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล ณ ห้องประชมุ 8 ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 14.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการบรรจุต าแหน่งอาจารย์ ณ 
ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ    
50 ปี 

วันพฤหัสบดีที ่31 พฤษภำคม 2561 
เวลา 09.30 – 10.30 น. : ส านักงานอธิการบดี ประชุมพิจารณา

คัดเลือกผู้แทนกรรมการจรรยาบรรณ
ส านักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุม 8    
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ ณ ห้อง
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ มก. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

วันศุกรท์ี่ 1 มิถุนำยน 2561  
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ส านักทะเบียนและประมวลผล ประชุม

คณะกรรมการวิชาการ มก. คร้ังที่ 
6/2561 ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์  

 
  

  ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมเลือกผู้แทน

บุคลากรเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ณ 
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ  50 ป ี

ปฏิทินกิจกรรม 
งำน ร.8 ทรงหว่ำนข้ำว 

มก. จัดงานวนัร าลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธบิดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง 
บางเขน เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2489 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 
09.00 – 10.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ
อัฐมรามาธิบดนิทร และพระอนชุาธิราช ได้เสด็จพระราชด าเนนิ
ทอดพระเนตรการท านาที่อ าเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 และได้
ทรงหว่านข้าวในแปลงนาหลังตกึขาว (ปัจจบุันคือตึกพืชพรรณของ
กรมวิชาการเกษตร) 

เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพื่อพสกนิกรไทย และเป็นการสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระมหากษัตริย์ไทยทีท่รงตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีภูมปิัญญา อัน
เนื่องมาจากการปลูกข้าวและมขี้าวเป็นอาหารหลักสบืมาเปน็เวลาชา้
นานแล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดงานวนัร าลึกฯ ในวันที่ 
5 มิถุนายน 2561 โดยมีก าหนดการดังนี้ 
09.30 น.  พิธีการงานวันร าลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 

มหาอานันทมหิดล ทรงหว่านข้าว 
    -พิธีถวายราชสักการะ 
   -ถวายเครื่องไทยธรรม 
10.00 น. พิธีกล่าวราชสดุดีร าลึกรัชกาลที ่8 
   -ชมวีดิทัศน์ 5 มิถุนาร าลึกฯ  
   -ชมการแสดงของนสิิต 
   -ชมรมดนตรีไทยบรรเลง 
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์   
อัครรำชกุมำรี เสด็จฯ พระรำชทำนปริญญำบัตร 

ตามหนังสือที่ รล 0002.3/13494 เร่ืองทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้ส าเร็จ 
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ 
อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Data Science 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร 
Data Science เพื่อการบริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2 วัน
จันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 408   ชั้น 
4 อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ  การประยุกต์วิทยาศาสตร์ข้อมูลในองค์กร
ธุรกิจ สาธิตการใช้โปรแกรม Alteryx และ Tableau วิเคราะห์ข้อมูล 
วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดูรายละเอียด
ได้ที่ http://training.ku.ac.th/  
ประชุมนำนำชำติเรื่อง “Empowering Agricultural 
Research through (meta) genomics” 
          คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ Hawkesbury Institute for the 
Environment, Western Sydney University, Australia จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเร่ือง “Empowering 
Agricultural Research through (meta) genomics” ระหว่างวันที่ 
18 - 21 มิถุนายน 2561 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(อาคาร 45 ปี) คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์และผู้สนใจได้มโีอกาส
พัฒนาความรู้ด้าน Agricultural Bioinformatics และแลกเปลีย่น 
ความรู้และประสบการณ์กับผู้เชีย่วชาญ 

อัตราค่าลงทะเบียนส าหรับคนไทยดังนี้ 
ค่าลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย (18 มิถุนายน 2561) 

จ านวน 1,500 บาท 
           ค่าลงทะเบียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ (18 – 21 
มิถุนายน 2561) จ านวน 6,500 บาท 

ช าระค่าลงทะเบียนภายในวนัที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยโอน 
เงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
ชื่อบัญชี Metagenomics 2018  เลขที่บัญชี 069-2-68119-0 
ดูรายละเอียดเพิ่มที ่http://metagenomics.sci.ku.ac.th/  
สัมมนำอำจำรย์ มก. ปี 2561 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. 
ประจ าปี 2561 เร่ือง “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล" ในวันศกุร์ที่ 29 
มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  
ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

โดยมีการถ่ายทอดสดทางไกลจากห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  
ไปยังวทิยาเขตก าแพงแสน (ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวทิยาลัย)  
วิทยาเขตศรีราชา (ห้องเธียร์เตอร ์หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี) และวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ห้องประชุมระพีสาคริก อาคาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ) และสามารถรับชมผา่นระบบถ่ายทอดสด 
(Nontri Live) 

ส าหรับหัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ
เร่ือง “Disruptive Technology in University: ความพร้อมในการ 
รับมือกับการปฏิรูปการสอนของมหาวิทยาลัยไทย” โดย นายกสภา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จากนั้นเปน็การเสวนา เร่ือง  
 
 

“พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทลั” โดย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ 
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย และ KU Digital Services: ประโยชน์ที่อาจารย์และนิสิตจะ
ได้รับ โดย รศ.ดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก รองผู้อ านวยการส านักบรกิาร
คอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มที่ 
http://www.ku.ac.th/teacherseminar/61/ 
ประชุมวิชำกำรนันทนำกำร คร้ังที่ 14 

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดประชุมวชิาการ
นันทนาการ คร้ังที่ 14 เร่ือง ผู้น ำนันทนำกำรชุมชนในยุคดิจิทัล 4.0 
(Community Recreation Leaders in the Age of Digital 
4.0) วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะ
ศึกษาศาสตร ์ 

โดยมีหัวข้อบรรยาย อาทิ “กำรเป็นผู้น ำนันทนำกำรใน 
ชุมชน” การบรรยายเร่ือง “กำรจัดโปรแกรมนันทนำกำรในชมุชน”  
การบรรยายเร่ือง “ยุทธศำสตร์และยุทธวิธีของ OODR Modelและ 
SWOT Analysis” การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Group  
Dynamic และ Team Building ของกำรเป็นผู้น ำนันทนำกำรใน 
ชุมชน” ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควชิาพลศึกษา คณะ 
ศึกษาศาสตร์ โทรศัพท์ 02 – 579 – 7149  
บริจำคโลหิต 
 คณะวนศาสตร์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวนัที่ 1 มิถุนายน 
2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 ตึกวน-
ศาสตร์ 72 ปี  
รับสมัครนิสิต 
 โครงกำรปริญญำโท สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ภำค
พิเศษ คณะวิทยำศำสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
http://cs.sci.ku.ac.th/ms หรือสอบถาม โทรศัพท์ 02 - 942 – 
8761 – 2  
 กองกิจกำรนิสิต รับสมัครนิสิตปริญญาตรีเพื่อคัดเลือกเป็น
ผู้แทนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ Theme: Engage-Empower-Evolve, Pushing the 
Frontiers of Student Affairs, 6 – 10 August, 2018 @ 
Universiti Teknologi Malaysia  
 นิสิตทีส่นใจ สมัครได้จนถึงวนัที ่7 มิถุนายน 2561 ณ หน่วย
พัฒนาศักยภาพนสิิตสูส่ากล ชั้น 3 กองกิจการนิสิต อาคารระพี 
สาคริก ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 02 – 118 – 0150 ต่อ 8542 – 
3 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sa.ku.ac.th  
สมัครงำน 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งสัตวแพทย์ จ านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ หนว่ยงานชันสูตร
โรคสัตว์ ก าแพงแสน ผูส้นใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
http://vet.ku.ac.th และสมัครได้ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ติดต่อ
สอบถาม โทรศัพท์ 02 – 797 – 1900 ต่อ 1305 

 
 


