
 
ประจาํสัปดาห์ 13 – 19 พฤศจกิายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 13 พฤศจกิายน 2560 
เวลา 08.00 – 17.00 น. : ศนูย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย -  

  ฝร่ังเศส จดัโครงการความร่วมมือ 

  เครือข่ายยางพารา Hevea Research  

  Platform in Partnership (HRPP) 

  ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2 

  อาคารสารนิเทศ 50 ปี    

เวลา 09.00 – 12.00 น. : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ประชมุ 

  คณะกรรมการศาสตร์แห่งแผน่ดิน  

  ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 

  อาคารสารนิเทศ 50 ปี      

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการบริหาร  

  มก. ครัง้ท่ี 11/2560  

  ณ ห้องประชมุกําพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  

  อาคารสารนิเทศ 50 ปี       

วนัองัคารท่ี 14 พฤศจกิายน 2560 
เวลา 08.00 – 17.00 น. : ศนูย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย -  

  ฝร่ังเศส จดัโครงการความร่วมมือ 

  เครือข่ายยางพารา Hevea Research  

  Platform in Partnership (HRPP) 

  ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2 

  อาคารสารนิเทศ 50 ปี    

เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานกังานอธิการบดี ประชมุ 

  คณะกรรมการศาสตร์แห่งแผน่ดิน  

  ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 

  อาคารสารนิเทศ 50 ปี      

เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ปฐมนิเทศพนกังาน 

  ใหม ่ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 

  อาคารสารนิเทศ 50 ปี      

วนัพธุท่ี 15 พฤศจกิายน 2560  
เวลา 08.00 – 17.00 น. : ศนูย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย -  

  ฝร่ังเศส จดัโครงการความร่วมมือ 

      

                                        เครือข่ายยางพารา Hevea Research  

  Platform in Partnership (HRPP) 

  ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2 

  อาคารสารนิเทศ 50 ปี    

เวลา 08.30 – 12.00 น. : สํานกังานประกนัคณุภาพ รับฟังผล

ประเมินคณุภาพการศกึษาใน มก.  

ณ ห้องประชมุกําพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.30 – 12.00 น. :  ชมรม มก. อาวโุส ประชมุ

คณะกรรมการ มก. อาวโุส ณ ห้อง

ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 13.00 – 16.30 น. :  กองวิเทศสมัพนัธ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร 

AVRDC  ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 13.00 – 16.30 น. :  สํานกังานอธิการบดี จดัสมัมนา

โครงการเตรียมความพร้อมและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานด้านการ

จดัซือ้จดัจ้าง ณ ห้องประชมุกําพล  

อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพฤหสับดท่ีี 16 พฤศจกิายน 2560 
เวลา 08.30 – 16.30 น. :  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัอบรม

มาตรฐานห้องแลบ็ ณ ห้องประชมุธีระ 

สตูะบตุรชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 08.30 – 16.30 น. :  สํานกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ

พิจารณากลัน่กรองผลงานโครงการ

รางวลัคณุภาพ ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 09.00 – 12.00 น. :  กองวิเทศสมัพนัธ์ ต้อนรับเจ้าหน้าท่ี

โครงการ Staff Training จาก Nagoya 

University ประเทศญ่ีปุ่ น     

ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
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 วนัศกุรที์ 17 พฤศจกิายน 2560 
เวลา 13.30 – 16.30 น. :  สํานกังานสภา มก.ประชมุคณะกรรมการ 

   สรรหาผู้ อํานวยการสํานดัหอสมดุ  

    กําแพงแสน ณ ห้องประชมุ 8 

    ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ปฏทิินกจิกรรม 
พธีิพระราชทานปรญิญาบตัร 
   สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็

พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี เสดจ็แทน

พระองค์ไปพระราชทานปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศกึษาจาก

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศกึษา 2559 จํานวน

ประมาณ 15,865 คน ในวนัท่ี 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 

17.15 น. ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลนัเกษตรศาสตร์ 

บางเขน 

  ในปีนีมี้ผู้ทรงคณุวฒิุเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร

กิตติมศกัด์ิจํานวน 9 ท่าน ดงันี ้

  รองศาสตราจารย์โกศล เจริญสม ปริญญาปรัชญาดษุฎี

บณัฑิตกิตติมศํกด์ิ (กีฎวิทยา) 

 นายจรัลธาดา กรรณสตู ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ (วิทยาศาสตร์การประมง) 

 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

 นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

 นายอภยั จนัทนจลุกะ ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ (สงัคมศาสตร์) 

 Professor Don Koo LEE ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ (วนศาสตร์) 

 นายเชาวลิต สาดสมยั ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ (การบริหารและพฒันาสงัคม) 

 นายพิชยั เจริญธรรมรักษา ปริญญาวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (พืชไร่) 

  ทัง้นี ้ผู้ทรงคณุวฒิุเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศกัด์ิ 

ในวนัท่ีคณะนัน้ๆ เข้ารับ 

สรรหาคณะกรรมการ สอ.มก. 
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํากดั  

(สอ.มก.) ขอเชิญสมาชิกทกุท่านมาใช้สิทธ์ิลงคะแนนสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2561  

ในวนัท่ี 28  พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 -15.00 น.  

  

        

ณ หน่วยลงคะแนนเลือกตัง้ตามท่ีกําหนด ดงันี ้ 

 บางเขน ได้แก่ โถงชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50ปี อาคารศนูย์เรียน

รวมเรียนรวม1 อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ และ คณะสตัวแพทยศาสตร์  

 วิทยาเขตกําแพงแสน ณ อาคารศนูย์และปฏิบติัการ 

วิทยาเขตศรีราชา ณ  อาคารบริการวิทยาการ 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร ณ อาคารบริหาร 

 (โถงชัน้ 1 อาคาร 1) 

 สมาชิกสงักดั ศนูย์วิจยัข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ และ โรงเรียน

สาธิตฯ โครงการพหภุาษา ลงคะแนน ณ ท่ีตัง้ 

  ทัง้นี ้สมาชิกต้องนําบตัรประจําตวัสมาชิกสหกรณ์  

บตัรประชาชน หรือ บตัรประจําตวัท่ีทางราชการออกให้  

สําหรับใช้แสดงสิทธ์ิในการลงคะแนนสรรหา โดยสมาชิกสามารถ

ลงคะแนน สายวิชาการเลือกได้ไมเ่กิน 4 หมายเลข สายสนบัสนนุ

เลือกได้ไมเ่กิน 3 หมายเลข และผู้ตรวจสอบกิจการเลือกได้สาขาละ

ไมเ่กิน 1  หมายเลข 

ม. เกษตรศาสตร ์จบัมือ วช. จดัอบรม  
เรือ่ง “การพฒันายกระดบัความปลอดภยัในหอ้งปฏบิติัการ” 

         มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์(มก.)ร่วมกบั สํานกังาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) อบรมเร่ือง “การพฒันายกระดบั

ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลยั 
แมข่่ายด้านความปลอดภยัห้องปฏิบติัการ โดยวิทยากร

ผู้ทรงคณุวฒิุ จาก วช. ในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 

16.00 น. ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภยั

ห้องปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัสารเคมี ให้กบับคุลากร รวมถงึสง่เสริม

และสนบัสนนุให้ห้องปฏิบติัการมีความปลอดภยัเพ่ิมขึน้ ทัง้ภายใน

มก.และมหาวิทยาลยัลกูข่าย โดยมี รศ.ดร.สรีิ ชยัเสรี รักษาการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั เป็นประธานเปิดการอบรม   

             อาจารย์ นกัวิจยั นิสิต มก. และมหาวิทยาลยัในเครือข่าย

เข้ารับการอบรม โดยไมมี่คา่ใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ท่ี  

คณุพรสา พ่วงลา โทรศพัท์ 0 – 2942 – 8740 ตอ่ 206 หรือดู

เพ่ิมเติมท่ี www3.rdi.ku.ac.th  

ขอเชญิส่งผลงานวิจยั ร่วมประชมุทางวิชาการ คร ัง้ท่ี 56 

    มก. จดัประชมุทางวิชาการครัง้ท่ี 56 ระหวา่งวนัท่ี 6 - 9 

กมุภาพนัธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลยั  เกษตรศาสตร์ บางเขน        

  นกัวิจยั นิสิต ผู้สนใจ เสนอผลงานดรูายละเอียดเพ่ิมเติม 

และสง่บทคดัย่อ และเร่ืองเตม็ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี 

www.annualconference.ku.ac.th ภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 

2560 

 

http://www.annualconference/
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