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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 31 กรกฎาคม 2560 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : ประชมุสภามหาวิทยาลยั ณ ห้องประชมุ
 ก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                
วนัพธุท่ี 2 สงิหาคม 2560  

เวลา 08.30 – 16.30 น. : บริษัทจีพี เอด็ดเูคชัน่ จ ากดั ประชมุ 
    สมัมนาวิชาการเร่ือง ดิจิทลัเพ่ือการศกึษา 
     School 4.0 คลิกนกัเรียนไทยสูย่คุดิจิทลั 
    ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1  
    อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองกลาง ประชมุหารือคณะท างาน       

ยกร่างการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
กลุม่สว่นงานสนบัสนนุการบริหารงาน 
ครัง้ท่ี 3/2560 ณ ห้องประชมุก าพล     
อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ประชมุคณะกรรมการ
โครงการเสริมสร้างศกัยภาพนิสิต มก.     
สูส่ากล ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  

 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. :  กองคลงัประชมุงานโครงการพฒันา
วิชาการ จ.ศรีราชา ณ ห้องประชมุ 8    
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. :  มก. ต้อนรับและหารือร่วมกบัอธิการบดี
คณะผู้บริหารจาก Nagoya University, 
Japan ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2                 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพฤหสับดท่ีี 3 สงิหาคม 2560 

เวลา 08.30 – 13.00 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล จดัสมัมนา
โครงการอบรมเสริมสร้างประสทิธิภาพ
ทางด้านการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์
ใน มก. ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

  

เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะ 
 กรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านกั

ทะเบียนและประมวลผล ณ ห้องประชมุ 
5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : ประชมุคณะกรรมการบริหารสภา
พนกังาน ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. :  ส านกัทะเบียนและประมวลผล อบรม
การใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอนของอาจารย์ 
มก. ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 13.00 – 16.30 น. :  มก. ต้อนรับและหารือร่วมกบัอธิการบดี
คณะผู้บริหารจาก Osaka Prefecture 
University, Japan ณ ห้องประชมุ 9 
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

วนัศกุรท่ี์ 4 สงิหาคม 2560 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
เกษตรก าแพงแสน ณ ห้องประชมุ 5   
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 14.00 น.              : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินดัดามาต ุเสดจ็เป็นองค์
ประธานเปิดงาน “โครงการหลวง 48” ณ 
ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์  

ปฏทิินกจิกรรม 
เชิญร่วมงานโครงการหลวง 48  

 มลูนิธิโครงการหลวง ร่วมกบั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และหน่วยงานสนบัสนนุ จดังานโครงกำรหลวง 48 ระหวา่งวนัท่ี 4 
– 14 สิงหาคม 2560 ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์ เพ่ือน้อมร าลกึใน
พระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิล 
อดลุยเดช ท่ีท าให้เกษตรกรบนพีน้ท่ีสงูเกิดอาชีพท่ีมัน่คงและยัง่ยืน 
และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็ 
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พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 รวมทัง้เผยแพร่
กิจกรรมของมลูนิธิโครงการหลวง โดยปีนีจ้ดัภายใต้แนวคิด “ยก
คุณค่ำจำกยอดดอย สู่ใจกลำงกรุง” และตกแตง่สไตล์ THE ART 

OF BOTANICAL LIVING ชมความงามและเติมคณุคา่ให้ชีวิตกบั
ศิลปะลำยเส้นดอกไม้   
 ขอเชิญประชาชน ร่วมงานโครงการหลวง 48 ตัง้แตว่นัท่ี 4 – 
14 สิงหาคม 2560 ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวิลด์ ชม ชิม ช้อป กบั
ผลิตภณัฑ์ ผลิตผล และอาหารเพ่ือสขุภาพ ปลอดสารพิษ รวมทัง้
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวเขาบนพืน้ท่ีสงูให้มีรายได้อีกด้วย 
ประกวดภาพถ่ายผ่านเลนส ์

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัประกวด
ภาพถ่ายหวัข้อ “คณะวิทยำศำสตร์ในมุมมองผ่ำนเลนส์” ชิงรางวลั
รวมมลูคา่ 6,000 บาท เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์คณะวิทยาศาสตร์
ในการบอกเลา่เร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์ผ่านมมุมองภาพถ่าย โดย
ผลงานของภาพถ่ายต้องอดัภาพถ่ายขนาด 8*10 นิว้ พร้อม CD ไฟล์
ภาพไมต่ ่ากวา่ 10 ล้านพิกเซล และอยู่ในรูปแบบ Digital Flie Format 
ความละเอียดไมต่ ่ากวา่ 300 dpi พร้อมพิมพ์ค าบรรยายใต้ภาพ ใช้
ตวัอกัษร Th SarabanPS ขนาด 16 ไมน้่อยกวา่ 3 บรรทดั ค าบรรยาย
ต้องแสดงความสอดคล้องกบัภาพถ่ายและมีความเป็นวิทยาศาสตร์ 
พร้อมตัง้ช่ือภาพถ่าย พร้อมระบอุปุกรณ์ท่ีถ่ายภาพ สถานท่ีถา่ยให้
ชดัเจน  
 ผู้สนใจสง่ผลงานด้วยตนเอง ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 31 
สิงหาคม 2560 ท่ีส านกังานเลขานกุารคณะ หรือสอบถามรายละเอียด
ได้ท่ี 02 – 562 – 5555  
สหกรณอ์อมทรพัย ์มก. สมัมนาปฏิรปูสหกรณ ์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จ ากดั จดัโครงการให้ความรู้แก่
สมาชิกเร่ือง “กำรปฏรูิปสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีผลกระทบกับ

สหกรณ์และสมำชกิสหกรณ์อย่ำงไร” ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพนัธุมดิษยมณฑล ชัน้ 2 อาคาร      
สอ.มก. 36 ปี สมาชิกท่ีสนใจเข้ารับฟังได้โดยไมถื่อเป็นวนัลา และสง่
รายช่ือภายในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2560 ขอรายละเอียดได้ท่ี โทรศพัท์ 
02 – 579 – 5561 – 3 ตอ่ 10 
ประชมุวิชาการระดบัชาติ “เล่าเรื่องเรื่องเล่า”  

 ภาควิชาวรรณคดี คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ จดัโครงการประชมุวิชาการระดบัชาติ “เล่ำเร่ืองเร่ือง
เล่ำ” ในวนัจนัทร์ท่ี 18 กนัยายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง
ประชมุและแสดงดนตรี ชัน้ 2 อาคารจฬุาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะ
มนษุยศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการเร่ืองเลา่และศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้องโดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญ อาทิ เร่ืองเลา่กบัมนษุยศาสตร์ 
 
 

สิ่งแวดล้อม ใน หวัข้อ “เร่ืองเล่ำสีเขียวในวรรณกรรมไทยร่วม

สมัย” หวัข้อ นิทำนปกำเกอะญอในมิตนิิเวศวัฒนธรรม” เป็นต้น 

อบรม SciKU Academy  ประจ าปี 2560 

 คณะวิทยาศาสตร์ จดัโครงการฝึกอบรม SciKU 
Academy  ส าหรับบคุคลทัว่ไป ประจ าปี 2560 เพ่ือน าองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาถ่ายทอดแก่
บคุคลทัว่ไป จ านวน 7 หลกัสตูร ดงันี ้
 * หลกัสตูร เทคนิคการผลิตสไลด์ถาวรของตวัอย่างพืชเพ่ือ
    การศกึษาใต้กล้องจลุทรรศน์ 
 * หลกัสตูร Molecular Docking with GOLD program 
           * หลกัสตูร Bioinformatics and Systems Biology 
           * หลกัสตูร นิติวิทยาศาสตร์เบือ้งต้นส าหรับนกักฏหมาย 
           * หลกัสตูร Google App Script 
           * หลกัสตูร Statistical Data Analysis Using R 
 * หลกัสตูร การเพ่ิมมลูคา่ในธุรกิจอตุสาหกรรมยางส าหรับ
บคุคลทัว่ไป  ผู้สนใจศกึษารายละเอียดและสมคัรเข้าร่วมได้
ท่ี https://sci.ku.ac.th/scikuacademy และสอบถามข้อมลูท่ีคณุ
ณฏัฐณิชา สขุพอด ี โทรศพัท์: 02 – 562 - 5555 ตอ่ 646176 e-
mail : scikuservices@gmail.com                                                                        
รบัฟังเทศนม์หาชาติ-ร่วมเป็นเจา้ภาพบชูากณัฑ ์
 มก. จดังาน “เทศน์มหำชำต ิถวำยรำชสักกำระ องค์พระ
ภูมิพล”  ระหวา่งวนัท่ี 3 - 5 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 18.00 น.                 
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  บางเขน  เชิญชวน
ประชาชนทัว่ไปรับฟังการเทศน์มหาชาติ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพบชูา
กณัฑ์เทศน์ได้ตามศรัทธา ร่วมบริจาคท าบญุถวายเป็นพระราชกศุลได้
ท่ีกองกลาง ส านกังานอธิการบดี มก. ทัง้ยงัรับฟังการเทศน์สดตลอด 3 
วนั ได้ทางสถานีวิทย ุม.ก. ผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์ และ ยทูบูไลฟ์ 
สมคัรงาน 

 ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รับสมคัรลกูจ้างชัว่คราว
โครงการพฒันาวิชาการ ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงนิและบัญชี 
จ านวน 1 อตัรา และต ำแหน่งนักวิชำกำรเกษตร จ านวน 2 อตัรา 
ผู้สนใจสมคัรได้จนถงึวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ดรูายละเอียด
www.eto.ku.ac.th หรือสอบถาม โทรศพัท์ 02 – 942 – 8820 – 9 
ตอ่ 136  
 คณะสิ่งแวดล้อม รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยัเงิน
รายได้ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป จ านวน 1 อตัรา และ
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่วิจัย จ านวน 1 อตัรา สงักดัศนูย์เช่ียวชาญ
เฉพาะทางด้านกลยทุธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม สมคัรได้
จนถงึวนัท่ี 21สิงหาคม 2560 สอบถาม โทรศพัท์ 02 – 579 – 2946  
 


