ประจําสัปดาห 17 – 23 มิถนุ ายน 2562 @อาคารสารนิเทศ 50 ป
วันจันทรที่ 17 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ ตอนรับ และฟงการบรรยายขอมูลจากผูแทนหนวยงาน Sarawak Convention
Bureau รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
เวลา 12.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมขอตําแหนงทางวิชาการ ณ หองประชุม 5 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประจํา มก. ณ หองประชุม 8 ชั้น 2

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ณ หองประชุม 5 ชัน้ 2
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ สัมมนาเครือขายวิเทศสัมพันธ ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2
เวลา 09.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพจิ ารณาผลงานทางวิชาการ
ณ หองประชุม 6 ชั้น 2
เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.พ.ว. มก. ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
เวลา 10.00 – 12.00 น. : งานประชาสัมพันธ มก. ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร’ ป 2562
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2
เวลา 13.30 – 16.00 น. : กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ มก. ครัง้ ที่ 3 /2562
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ณ หองประชุม 6 ชั้น 2
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก. อาวุโส ประชุมคณะกรรมการชมรม ณ หองประชุม 8 ชั้น 2
เวลา 13.00 – 16.00 น. : สํานักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ มก. ณ หองประชุม 8 ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมขอตําแหนงทางวิชาการ ณ หองประชุม 5 ชั้น 2
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุตําแหนงอาจารย
ณ หองประชุม 6 ชั้น 2
เวลา 14.30 – 16.30 น. : สํานักงานสภา มก. ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี มก.
ครั้งที่ 1/2562 ณ หองประชุม 8 ชั้น 2

Around Campus
เสวนาวิชาการ ไฟปา และหมอกควัน
คณะวนศาสตร จัดเสวนา เรื่อง “ไฟปาปญหาเดิม ๆ ... เพิม่ เติมคือหมอกควัน ..ถึงเวลาเดินหนาจัดการเชือ้ เพลิงตาม
หลักวิชาการ“ ในวันที่ 20 มิถนุ ายน 2562 เวลา 08.30 -12.30 น. ณ หอง 202 ชั้น 2 ตึกวนศาสตร 72 ป คณะวนศาสตร
เพื่อรวมกันเสนอแนะแนวทาง การจัดการเชื้อเพลิงอยางเปนรูปธรรม จากภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อรวบรวมและวิเคราะห
สถานการณไฟปาและหมอกควันทางภาคเหนือของประเทศ และรวมกันแกไขปญหาไฟปาตามหลักวิชาการปาไม อยางยัง่ ยืน
รวมทั้งเพื่อหาแนวทางการแกปญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรมตอไป
รูปแบบการเสวนา เปนการนําเสนอขอมูล “ไฟปาปญหาเดิม ๆ ... เพิม่ เติมคือหมอกควัน ..ถึงเวลาเดินหนาจัดการ
เชือ้ เพลิงตามหลักวิชาการ“ โดย ผอ. สวนควบคุมไฟปา กรมปาไม นายปรีชา ทองคําเอี่ยม สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
นายสุรชาติ สมบูรณเถกิง ผูใหญบาน บานน้ําพราว อ.เดนชัย จ.แพร ดร.วีระชัย ตันพิพฒ
ั น หนวยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานไฟ
ปาภูมิภาคอาเซียน ตอนบน นายเถลิงศักดิ์ เพชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ ผอ.ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร
จากนั้น เปดใหเสนอความคิดเห็นในการจัดการเชื้อเพลิง และสรุปผลใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป ผูสนใจสอบถามเพิ่มเติม
ไดที่ คุณละอองดาว เถาวพิมาย โทรศัพท 09 – 4489 – 6588

กีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร ประจําป 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ โรงเรียนนายเรือ จัดการแขงขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร ประจําป 2562 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ สรางความสามัคคี และความผูกพันอันดีระหวางบุคลากรของทั้งสองสถาบัน สําหรับในปนี้ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเปนเจาภาพ จัดการแขงขัน ในวันเสารที่ 22 มิถนุ ายน 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
พิธเี ปดงาน ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ เวลา 09.00 – 09.30 น. อธิการบดีกลาวตอนรับ มอบของทีร่ ะลึก จากนั้น
ผูบริหาร มก. และผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรียสามบูรพาจารย และเยี่ยมหนวยงานของ มก.
อาทิ สํานักหอสมุด พิพิธภัณฑสัตวน้ํา คณะประมง หอประวัติ และสวนวรุณาวัน
การแขงขันกีฬา เวลา 13.30 – 15.30 น. ขบวนพาเหรดของทัง้ สองสถาบัน ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย การการแขงขัน
กีฬาแบดมินตัน บาสเกตบอล เปตอง ฟุตบอล วายน้าํ -โปโลน้ํา และ เวลา 14.00 น. การแขงขันรักบี้-ฟุตบอล 3 คู สลับกับกีฬา
สันทนาการ
งานเลีย้ งสังสรรค ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ เวลา 17.30 – 21.00 น. การบรรเลงเพลงรวมกันของวงดนตรีเคยูแบนด
และวงดนตรีสามสมอ ชมภาพบรรยากาศการแขงขันกีฬา และมอบรางวัลผูชนะเลิศกีฬาแตละประเภท ผูบริหาร มก. มอบธง
กีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร ใหโรงเรียนนายเรือ การแสดงของนิสิต มก. และนักเรียนนายเรือ วงดนตรีลูกทุงรวมดาวกระจุย

มอบรางวัลการประกวดดนตรีไทยศรทอง
คณะมนุษยศาสตร รวมกับ มูลนิธหิ ลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดบรรเลงดนตรี
ไทยศรทอง ครัง้ ที่ 2 ชิงถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ถวยประทานสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
พัชรกิติยาภา สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี และสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ เพื่อปลูกฝงให
เยาวชนหันมาสนใจดนตรีไทยอันเปนเอกลักษณทสี่ ําคัญยิ่งของชาติ และยังเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันควรแกการธํารงรักษาไว
สืบไป ในวันเสารที่ 22 มิถนุ ายน 2562 เวลา 10.30 – 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

สัมมนาอาจารย มก. ประจําป 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดประชุมสัมมนาอาจารย ประจําป 2562 เรื่อง “Digital Education and Learning for
the Future” ในวันพุธที่ 26 มิถนุ ายน 2562 เวลา 09.00 – 12.15 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
โดยมีการถายทอดทางไกลไปยังวิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมประกอบดวย การเสวนา เรื่อง “Digital Education and Learning for the Future” โดย รศ.ยืน
ภูวรวรรณ รศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา และ รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.พรอมพิไล บัวสุวรรณ
และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโนมการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย” โดย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ku.ac.th/teacherseminar/62

