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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 11 กนัยายน 2560 

เวลา 08.30 – 12.00 น. : มก. ประชมุชีแ้จงงบประมาณทนุวิจยั 
                                      ปี 2562 ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ 
                                      ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                        
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ จดัเสวนา 
                                      ครบรอบ 15 ปี ณ ห้องประชมุธีระ 
                                      สตูะบตุร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
                                      มก. ครัง้ท่ี 9/2560 ณ ห้องประชมุก าพล                                         
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.00 – 16.30 น. : คณะกรรมาธิการสงัคม ฯ สภานิตบิญัญตัิ 
                                      แห่งชาต ิจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง   
                                      “ New Gen Say No – คนรุ่นใหม่ไร้ 
                               ควำมรุนแรง” ณ ห้องประชมุสธุรรม  
                                     อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                        
เวลา 14.00 – 16.30 น. : ส านกังานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการ 
                                       สรรหาคณบดีคณะมนษุยศาสตร์ ณ ห้อง    
                                       ประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                       
วนัองัคารท่ี 12 กนัยายน 2560  
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตผลเกษตรฯ 
                                      จดัแถลงข่าว “งานวิจยัด้านไม้โตเร็วและ 
                                      พืชพลงังาน” ภายใต้ความร่วมมือประสาน 
                                      ทนุวิจยั กฟผ.-สกว.ณ ห้องประชมุก าพล 
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                
เวลา 11.00 – 14.00 น. : ส านกังานสภา มก. และกองแผนงาน 
                                     ประชมุแตง่ตัง้ คณะท างานพิจารณาจดัท า 
                                     งบประมาณณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2                                       
                                     อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                      
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ีประชมุคณะกรรมการ  
                                      พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง  
                                      ประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                      
                                      
 

วนัพฤหสับดท่ีี 14 กนัยายน 2560 
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองคลงั ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
                                     กองทนุพฒันา มก. ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
วนัศกุรท่ี์ 15 กนัยายน 2560       
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ จดับรรยาย เร่ือง  
                                      ทนุ และการศกึษาตอ่ท่ีประเทศฝร่ังเศส :  
                                      Campus France Tour 2017 
                                      ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                       

ปฏทิินกจิกรรม 
กฐนิพราชทานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ าปี  2560 

         มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะน าผ้าพระกฐินพระราชทานไป
ทอดถวาย ณ วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร ในวนัศกุร์ท่ี 20 
ตลุาคม 2560 เวลา 14.59 น. จงึขอเชิญชวน คณาจารย์ นิสติ
นกัศกึษา นกัเรียน บคุลาการ และนิสิตเก่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา
ทกุท่าน ร่วมบริจาคเงินสมทบกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2560 ดงันี ้ 
        เงนิสดบริจำคได้ที่ กองคลัง ชัน้ 3 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 
หรือโอนเข้าบญัชีออมทรัพย์ ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขบัญชี 069 –  2 –  33838 – 7 และ ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
จ ำกัด (มหำชน) เลขที่บัญชี 235 –  2 – 12792 – 4  
(บริจาคตัง้แต ่100 บาทขึน้ไปจะได้รับใอนโุมทนาบตัร) 
บรจิาคโลหิต 
         คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบคุลากร  
ร่วมบริจาคโลหิตกบัสภากาชาดไทย เพ่ือน้อมส านกึในพระมหา
กรุณาธิคณุถวายเป็นพระราชกศุลแด ่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภมูิพลอดลุยเดช วันที่ 11 กันยำยน 2560 เวลำ 09.00  – 
15.00 น. ณ ชัน้ 2 อำคำรทวี ญำณสุคนธ์ (ตกึ SCL) นิสิตท่ีร่วม
บริจาคโลหิตจะได้รับชัว่โมงกิจกรรมด้านสงัคม 
แถลงข่าว “งานวิจยัดา้นไมโ้ตเรว็และพชืพลงัานทดแทน” 

          สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตผลทางการเกษตรและอตุสา- 
หกรรมเกษตร โดยการสนบัสนนุทนุวิจยัจากส านกังานกองทนุสนบั  
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สนนุการวิจยั (สกว.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประแทศไทย (กฟผ.) 
จะจดัแถลงข่าว งานวิจยัด้านไม้โตเร็วและพืชพลงังานทดแทน เพ่ือ
น าเสนอผลงานและโครงการวจิยัท่ีได้ด าเนินการแล้ว โครงการวิจยัท่ี
อยู่ระหวา่งการะหวา่งการด าเนินการ และแผนงานโครงการวิจยัใน
อนาคต ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
         ส าหรับ กำรน ำเสอผลงำนและโครงกำรวิจัย แบ่งเป็น 
โครงการท่ีด าเนินการสิน้สดุแล้ว 3 เร่ือง ได้แก่ 1. การศกึษาศกัยภาพ
ของพืน้ท่ีดินเสื่อมโทรมในการปลกูไม้โตเร็วเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า  
2. การรวบรวมการปลกูต้นไม้โตเร็วส าหรับจดัท าแผนท่ีน าทางงานวิจยั
การปลกูต้นไม้โตเร็วเพ่ือพลงังาน 3. การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคณุภาพชีวมวลของหญ้า เนเปียร์เชิงพืน้ท่ีเพ่ือ
ผลิตไฟฟ้า และโครงการวิจยัท่ีอยู่ระหวา่งการด าเนินการ 2 เร่ือง 
ได้แก่ 1. การศกึษาระบบการปลกูและการจดัการไม้โตเร็วในการผลิต
เชือ้เพลิงชีวมวลบนพืน้ท่ีดินเสือ่มโทรม 2. การศกึษารูปแบบท่ี
เหมาะสมในการปลกูยคูาลิปตสัร่วมกบัมนัส าปะหลงัในระบบวน
เกษตรในพืน้ท่ีดินเสื่อมโทรมภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ  
         เวลา10.30 – 12.00 น. ขอเชิญฟังการเสวนา เร่ือง “โอกำสของ
งำนวิจัยพืชพลังำนกับควำมม่ันคงยั่งยืนของพลังงำนไทย” 
เปิดใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคาร KU Mini Shop  
          ส านกังานทรัพย์สิน เปิดให้ผู้สนใจเช่าพืน้ท่ี อาคาร  KU Mini 
Shop เพ่ือประกอบกิจการร้านค้าประเภท ซกัรีด ก๊ิฟช้อป อาหารวา่ง
เคร่ืองดื่ม ซอ่มรองเท้า ซอ่มกระเป๋า เคร่ืองประดบัแฟชัน่ เสือ้ผ้า             
ขายยา และศนูย์บริการตา่ง ๆ  ผู้สนใจย่ืนความประสงค์ได้ท่ี ส านกั 
งานทรัพย์สนิ ชัน้ 2 อาคารวิทยพฒันา ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2560  
ดเูพ่ิมเติมท่ี www.propperty.ku.ac.th 
อบรมการผลติพชืตามระบบมาตรฐาน GAP และการจดัท า

ระบบ GMP/HACCP  

        ศนูย์ปฏิบตัิการวิจยัเรือนปลกูพืชทดลอง เปิดอบรม เร่ือง  
กำรผลิตพืชตำมระบบมำตรฐำน GAP และ กำรจัดท ำระบบ 
GMP/ HACCP รุ่นที่ 3 ระหวา่งวนัท่ี 14 – 16 ตลุาคม 2560 ณ ศนูย์
ปฏิบตัิการวิจยัเรือนปลกูพืชทดลอง ศนูย์วิจยัและบริการวิชาการ  
คณะเกษตร ก าแพงแสน 
       การอบรมประกอบด้วย การบรรยาย และการศกึษาดงูาน ทัง้นี ้ 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการผลิต
พืชแบบปลอดภยัตามระบบมารตฐาน GAP (มกษ.9001-2556) การใช้
สารเคมีอย่างถกูต้อง มีการวางแผนการผลิต เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การขอรับการรับรอง GAP ตลอดจนมีความเข้าใจในการบริหารจดัการ 
  
 

ระบบควบคมุภายใน สามารถตอ่ยอดท าธุรกิจการผลิตพืชสง่ออก 
ไปยงัตา่งประเทศได้อย่างยัง่ยืน คา่ลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท 
         ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าอบรม ได้ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 2 ตลุาคม 
2560 สอบถามได้ท่ีโทรศพัท์ 034 – 351399 ตอ่ 440 
อบรมดา้นวิศวกรรมเครือ่งกล  

         โครงการ MINI ME  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดอบรมด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกล รุ่นท่ี 24 ให้กบับคุคลทัว่ไปท่ีสนใจ รวม 5 วิชา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ดงันี ้1. Effetive Maitenance Management 2. Hydroulic and 
Pneumatic Engineering 3. Refrigeration and Air conditioning 
4.Pump Fan and Compressors และ 5. Material Handling 
Machinery (วิชาละ 24 ชัว่โมง) โดยอบรมทกุวนัเสาร์ ตัง้แตว่นัท่ี 4 
พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน คา่อบรมคนละ 3,000 บาท  
ผู้ผ่านการอบรมครบทกุรายวิชา จะได้รับประกาศนียบตัร รับสมคัร
ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 30 ตลุาคม 2560 
         ผู้สนใจสอบถามได้ท่ี รศ.ดร.มนตรี พิรุณเกษตร โทรศพัท์ 08  
– 9824 – 8893 และ 08 – 2441 – 5681 
  รบัสมคัรเรยีนต่อ ป. โท  
           คณะวิทยำศำสตร์ รับสมคัรเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจ าภาคปลาย                   
ปีการศกึษา 2560 รับสมคัรตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม – 27 ตลุาคม 
2560 ผู้สนใจดรูายละเอียดได้ท่ี www.cs.csi.ku.ac.th/ms 
         คณะเศรษฐศำสตร์ รับสมคัรผู้จบปริญญาตรีทกุสาขา  
เข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
(ภาคพิเศษ) MCE รุ่น 16 ประจ าภาคปลาย ปีการศกึษา 2560  
รับสมคัรตัง้แตบ่ดันี ้ถงึวนัท่ี 17 กนัยายน 2560  
         ผู้สนใจดรูายละเอียดเพ่ิมเติม และ Download ใบสมคัรได้ท่ี  
www.grad.eco.ku.ac.th ได้ท่ี  
  รบัสมคัรงาน  
        ภำควิชำพืชสวน คณะเกษตร รับสมคัรอาจารย์ จ านวน 1 
อตัรา วฒิุปริญญาเอก ทางด้านการจดัสวน หรือทางเทคโนโลยี
เมลด็พนัธุ์ และเป็นผู้ ทีมีประสบการณ์ในการท างานวิจยั รับสมคัร
ถงึวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2650 ผู้สนใจสอบถามได้ท่ี โทรศพัท์ 0 – 
2579 – 0308 
        ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รับสมคัรลกูจ้างชัว่คราว 
ต าแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี 1 อตัรา วฒิุปริญญาตรี สาขาการ
บญัชี การเงินและการธนาคาร รับสมคัรตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 20 
กนัยายน 2560 ดรูายละเอียดได้ท่ี www.eto.ku.ac.th  
      
 

http://www.cs.csi.ku.ac.th/ms

