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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 10 กรกฎาคม 2560: หยุดชดเชยวนัอาสาฬหบชูา 

วนัองัคารท่ี 11 กรกฎาคม 2560  
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ 
                                      คดัเลือกบคุลากรดีเดน่สายสนบัสนนุและ 
                                      ช่วยวิชาการ ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                                                      
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
                                      มก. ครัง้ท่ี 7/2560 ณ ห้องประชมุก าพล   
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                               
วนัพฤหสับดท่ีี 13 กรกฎาคม 2560 

เวลา 12.00 – 13.30 น. : นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
                                     พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลยั และผู้บริหาร 
                                      สถานีวิทย ุม.ก. ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                         
วนัศกุรท่ี์ 14 กรกฎาคม 2560   
เวลา 08.30 – 12.30 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล ประชมุ 
                                     สมัมนาอาจารย์ มก. ประจ าปี 2560 เร่ือง  
                               “ อุดมศึกษำไทยกับกำรศึกษำ 4.0”   

                         ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 
       อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 08.30 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ  
                                      คณะกรรมการเครือข่าย 15 สถาบนั  
                                      ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2                                    
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองคลงั ประชมุชีแ้จงการจ้างเหมาบริการ 
                                      ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุคณะกรรมการ 
                                      ประจ าส านกังานอธิการบดี   
                                      ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                                                                                                     
                                       
                                       

                     ปฏทิินกจิกรรม                                                                                                                                                                                                                         
สมัมนาอาจารย ์มก. ประจ าปี 2560 

          มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัสมัมนาอาจารย์ มก. ประจ าปี 
2560  เร่ือง “อุดมศึกษำไทยกับกำรศึกษำ 4.0” ในวนัท่ี 14 
กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.15 น. ณ ห้องประชมุสธุรรม      
อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
และร่วมพิจารณาแนวทางการผลิตบณัฑิตให้สอดคล้องกบัไทย
แลนด์ 4.0 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี 
เป็นประธานเปิดการสมัมนา พร้อมมอบนโยบายเก่ียวกบัทิศทาง
การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือก้าวสู่
การศกึษา 4.0  
         จากนัน้จะเป็นการอภิปรายพิเศษในหวัข้อ “อุดมศึกษำไทย
กับกำรศึกษำ 4.0”  โดยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ ประกอบด้วย ดร.
กฤษณพงศ์ กีรตกิร นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
อดีตรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศกึษาธิการ ศำสตรำจำรย์คลินิก 
นำยแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล ดร.สุวิทย์ 
เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี และด าเนินรายการ
โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั   
  ทัง้นี ้จะมีการถ่ายทอดสดทางไกลไปยงั วิทยำเขต 

ก ำแพงแสน ท่ีห้องเธียร์เตอร์ อาคารศนูย์มหาวิทยาลยั วิทยำเขต
ศรีรำชำ ห้องเธียร์เตอร์ หอสมดุอนสุรณ์ 10 ปี และ วิทยำเขต
เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร ห้องประชมุระพีสาคริก 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และรับฟังการสมัมนาผ่านระบบ
ถ่ายทอดสด ทางเครือข่าย Nontri Live  
  โครงการกา้วแรกสู่ศาสตรแ์ห่งแผ่นดนิ  
          มก. จดัโครงการก้าวแรกสูศ่าสตร์แห่งแผ่นดนิ ปีการศกึษา 
2560 ส าหรับนิสิตชัน้ปีท่ี 1 (บางเขน) จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วนั 
ระหวา่งวนัท่ี 18 – 21 กรกฎาคม 2560 เร่ิมเวลา 07.00 – 17.30 น.   
ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ เพ่ือให้นิสิตใหมม่ีจิตส านกึท่ีดีในความ
เป็นศาสตร์แห่งแผ่นดนิ ให้เกิดความประทบัใจและมีความ
ภาคภมูิใจในการเป็นนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีกิจกรรม 
นนัทนาการ และวิชาการ ดงันี ้       
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        กำรแสดงดนตรี จากวง KU Band รวมดาวกระจยุ KU 
Chorus KU Dance  และ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์” 
         กจิกรรม Fanpage “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ” ใน
รูปแบบวีดิโอ อาทิ  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ชีวิตพอดีท่ี KU โพสต์อิฐ KU 
on my Mind ตวัตนคนเกษตร 
          กจิกรรม “KU Discovered” แนะน าระบบการเรียนรู้และแหลง่
เรียนรู้ใน มก. และ พิธีปฏิญาณตนเป็นนิสิตใหม ่รับมอบต้นนนทรี
ประจ ารุ่น เคย ู77 พิธีเทียนชยัอดุมการณ์ และรับมอบของท่ีระลกึ
ประจ ารุ่น  
          ส าหรับวิทยาเขตก าแพงแสน จดัวนัท่ี 24 – 26 กรกฎาคม 2560 
วิทยาเขตศรีราชา 26 – 27 กรกฎาคม 2560 และวิทยาแฉลิมพระ
เกียรติ จงัหวดัสกลนคร 29 กรกฎาคม 2560  ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  
www.ku.ac.th  
เทศนม์หาชาติ ถวายราชสกัการะ องคพ์ระภูมิพล  
          มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั ส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา จดักิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ “ เทศน์มหำ 
ชำต ิถวำยรำชสักกำระ องค์พระภูมิพล” เพ่ือถวายเป็นพระราช
กศุลแด ่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช และเพ่ือ
ส านกึในพระมหากรุณาธิคณุท่ีพระองค์ท่านได้ทรงบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจนานปัการ ตลอดจนเพ่ือให้บคุลากร นิสิต และประชาชน
ทัว่ไป ได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมมหากศุลด้วยการฟังเทศน์มหาชาติ ใน
วนัท่ี 3 – 5 สิงหาคม 2560 ณ หอประชมุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์     
         กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสกัการะและถวายพระราช
กศุล การเทศน์มหาชาติ เวสสนัดรชาดก 13 กณัฑ์ และคาถาพนั โดย
พระคณุเจ้าจากวดัตา่ง ๆ อาทิ วดัสทุศัน์เทพวราราม วดัประยรุวงศา
วาส วดัสระเกศราชวรมหาวิหาร วดัสามพระยา วดับางรักใหญ่ วดั
พระเชตพุนวิมลมงัคลาราม วดัเปรมประชา ปทมุธานี และมกีารแสดง
ดนตรีไทยพร้อมบรรเลงเพลงประกอบการเทศน์ทัง้ 13 กณัฑ์ โดย นิสิต
ชมรมดนตรีไทย คณะมนษุยศาสตร์ มก.    
         ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี กองกลาง โทรศพัท์ 
0 –2942 – 8151 – 3 หรือ งานประชาสมัพนัธ์  มก. โทรศพัท์ 0 –  
2942 – 8181 – 3   
ประชมุวิชาการขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ  

       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั กรมวิชาการเกษตร และ
กรมสง่เสริมการเกษตร จดัประชมุวิชาการ “ข้ำวโพดและข้ำวฟ่ำง
แห่งชำต ิครัง้ที่ 38” วนัท่ี 25 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม 
แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดันครสวรรค์ เพ่ือเสนอผลงาน 
วิจยัด้านข้าวโพดและข้าวฟ่าง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

และประสบการณ์ ระหวา่งนกัวิชาการ นกัวิจยั และอาจารย์ เพ่ือหา
แนวทางในการพฒันาการผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างให้มีคณุภาพ
และเพียงพอกบัความต้องการใช้ภายในประเทศ 
        การประชมุดงักลา่ว จดัขึน้ทกุ 2 ปี และหมนุเวียนกนัเป็น
เจ้าภาพ โดยจดัขึน้ในรูปแบบของการประชมุ ประกอบด้วย การ
น าเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์  การอภิปราย 
การศกึษาดงูาน การจดันิทรรศการ จากนกัวิชาการ นกัวิจยั  
อาจารย์ และหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
         ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สถาบนัวิจยัพืชไร่
และพืชทดแทนพลงังาน กรมวิชาการเกษตร โทรศพัท์ 0 – 2579 –  
3930 ตอ่ 202  
เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ  
 ศนูย์ภาษา คณะมนษุยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาองักฤษ 
ฝร่ังเศส เยอรมนั อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญ่ีปุ่ น เกาหลี เวียดนาม 
รัสเซีย อินโดนีเซีย เขมร พมา่ โปรตเุกส และภาษาไทย ประจ าภาค
ต้น ปีการศกึษา 2560 ให้แก่นิสิตนกัศกึษา และบคุคลทัว่ไป เร่ิม
เรียนวนัท่ี 19 สิงหาคม – 19 พฤศจิกายน 2560   
         ผู้สนใจสมคัรได้ท่ี ศนูย์ภาษา คณะมนษุยศาสตร์ ชัน้ 1 ห้อง 
100 อาคารจฬุาภรณ์พิศาลศิลป์ ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 1 สิงหาคม 
2560 สอบถามโทรศพัท์ 0 – 2942 – 8888 – 9 ดรูายละเอียดได้ท่ี 
www.lang.human.ku.ac.th 
เปิดเช่าพื้นท่ีจ  าหน่าย สนิคา้ อาหารว่าง และเครือ่งดืม่  
         มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เปิดให้เช่าพืน้ท่ี ดงันี ้
          บริเวณอำคำร KU GREEN เพ่ือประกอบกิจการท่ีไมผิ่ด
กฎหมายหรือศีลธรรม และต้องเหมาะสมกบัสถานศกึษา เช่น 
ร้านอาหารวา่ง ร้านอปุกรณ์การเรียน ร้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
  พืน้ที่บริเวณด้ำนทศิใต้สนำมอนิทรีย์ฯ ขนาด 20 ตาราง
เมตร ประกอบกิจการร้านอาหารวา่ง และเคร่ืองดื่ม 
  พืน้ที่บริเวณซุ้มด้ำนหน้ำโรงอำหำรกลำง 1 ขนาด 70 
ตารางเมตร ประกอบกิจการร้านอาหารวา่ง และเคร่ืองดื่ม 
          ผู้สนใจขอซือ้เอกสารได้ท่ีส านกังานทรัพย์สิน ชัน้ 2 อาคาร    
วิทยพฒันา ในราคาชดุละ 100 บาท ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 14 
กรกฎาคม 2560 ติดตอ่ได้ท่ีโทรศพัท์ 0 – 2561– 4749 ตอ่ 120 หรือ 
www.property.ku.ac.th       
รบัสมคัรงาน  

         ส านกัสง่เสริมและฝึกอบรม รับสมคัรลกูจ้างชัว่คราว ต าแหน่ง 
นกัวิชาการแกษตร และนกัวิชาการเงินและบญัชี รับสมคัรถงึวนัท่ี 
20 กรกฎาคม 2560 สอบถามท่ี โทรศพัท์ 0 – 2942 – 8820 – 9  
        
  

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

