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ปฏิทินข่าว   
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561  
เวลา 08.30 – 12.00 น. :  สถาบันวิจัยและพัมนา จัดพิธีลงนาม 
  บันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตร 
  มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและประชุม 
  คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 

          ณ ห้องประชุม ก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 
          อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.00 – 12.00 น. :  กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ 
   พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง 
        ประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 10.00 – 12.00 น. : อนุกรรมการคณะส่งเสริมกิจการ 
    มหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการ 
             ประชุมคณะท างานโครงการ อบรม 
    เตรียมความพร้อมนิสิต ส าหรับการ 
                               ท างานปี 2561 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2   
                               อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ประชุม 
                                คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
    ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ 
    สภามหาวิทยาลัย ประเภท 
    ผู้บริหารครั้งที ่2 ณ ห้องประชุมธีระ  
                               สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่  ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
    พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง     
                               ประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
    มก. ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์  
                               ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 15.00 – 16.30 น. : ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ประชุม 
    หารือเพ่ือการพัฒนารูปแบบการจัด 
                                ประชุมสภา มก.ณ ห้องประชุม 8                                 
                                ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                             
                               อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนาม 
 
 

                          บันทึกข้อตกลงความร่วมือ โครงการ”                 
                                 การควบคุมการปนเปื้อนในดินและใต้ 
                                 ดิน ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม               
                                ระหว่าง มก.กับ บริษัท อินทรีอีโค           
                                ไซเคิล จ ากัด ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 
     อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 13.00 – 16.30 น. :  ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม ประชุม 
                                คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ 
                                ผลติภัณฑ์นม ณ ห้องประชุม 6 
                                ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.30 น. :  มก. ประชุมคณะท างานโครงการ 
                                ความร่วมมือระหว่าง มก. และ 
    ธนาคารไทย พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
                                ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ 
                                ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                
เวลา 13.00 – 16.30 น. :  ส านักงานประกันคุณภาพ ประชุม               

           ชี้แจงหลักสูตรณ ห้องประชุม 
   สุธรรม อารีกุล ชั้น 1 
           อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. :   มก. หารือการด าเนินโครงการ 
           ทูลเกล้าฯถวายทุน พระราชทาน                               
           ความช่วยเหลือแก่ราชอาณา -                     
           จักรกัมพูชา ณ ห้องประชุม 9   
            ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 
เวลา 10.00 – 12.00 น. :  ส านักงานสภา มก.ประชุม 
                               คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ 
                               วิทยาศาสตร์ครั้งที ่ณ ห้องประชุม 8 
                               ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุม 
                                ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง                           
                                เสน้ทางความก้าวหน้าของอาจารย์ 
                                โรงเรียนสาธิต มก. ณ ห้องประชุมธีระ 
                               สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. :  กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมก าหนด 
    ต าแหน่งทางวิชาการ 
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                                ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 
     อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
                                ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2   
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.00 น. : ส านักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรม 
                               การประจ าส านักงานอธิการบดี ณ ห้อง 
                               ประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี      

ปฏิทินกิจกรรม 
อบรมการแปรรูปสัตว์น ้าเพื่อเพิ่มมูลค่า   

   ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง เปิดอบรมการแปร
รูปสัตว์น้ าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม โดยเปิดอบรม 2 ชนิด คือ การท า
ลูกชิ้นปลา และ การท าซาลาเปาไส้ทูน่า อบรมวันที่ 19 มีนาคม 
2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารทัสนีสรสุชาติ คณะประมง 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับจ านวน 40 ท่านเท่านั้น 

  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนที ่ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง  
คณะประมง สอบถามโทรศัพท์ 02 – 942 – 8644 – 5  
มก.พบผู้ประกอบการ ครั งที่ 27 
   กองกิจการนิสิต จัดงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ 
ผู้ประกอบการ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 
เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ อาคารระพีสาคริกและอาคารจุฬาภรณ์
พิศาลศิลป์ 
อบรม KU-KM-PSD 
  มก.อบรมจัดงานโครงการ KU – KM – PSD เรื่อง การ
พัฒนาองค์ความรู้ที่จ้าเป็นและการฝึกปฏิบัติเชิงเทคนิคที่บุคลากร 
ควรรู้ : กรณีการจัดซื อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับทราบเทคนิค วิธีการ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ ได้ด าเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมถึงโอกาสน าเสนอและปรึกษาปัญหาอุปสรรคตลอดจนข้อจ ากัด
ที่เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติจริง ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 
16.20 น.  
ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
  ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม www.psdb.ku.ac.th 
หัวข้อ “ข่าวกิจกรรรม” 
 เปิดรับสมัครเข้าร่วม “โครงการสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทนในภาคความร้อน” 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนและ
กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เข้ารว่มโครงการสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนในภาคความร้อน  

 
 
 

ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561  เปิดรับสมัคร
กลุ่มผู้ผลิตเชื อเพลิงพลังงานทดแทน อันได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน หรือสหกรณ์ และที่ตั้งโรงผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
ต้องห่างจากชุมชน ไม่น้อยกว่า 500 เมตร พ้ืนที่ตั้งของโครงการ
ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนไม่น้อยกว่า 2.5 ไร่ มีพ้ืนที่ส่งเสริมปลูกไม้โต
เร็วของกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ต่อป ีและมีเอกสารประกอบที่
สามารถขออนุญาตจัดตั้งผลิตพลังงานเชื้อเพลิงได้ กลุ่มผู้ใช้
เชื อเพลิงพลังงานทดแทน ได้แก่ เป็นวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME) ต้องมีแหล่ง
ผลิตพลังงานความร้อนที่ให้แหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล  
  ผู้สนใจ ทั้ง 2 กลุ่ม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์ 02-942-8700 ดูรายละเอียดได้ที่
www.kapi.ku.ac.th  
รับสมัครงาน  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 
4 อัตรา  
  ต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญา
ตรีทางด้านบัญชี หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 มีนาคม 2561 
  ต้าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หมดเขตรับสมัคร 30 มีนาคม 
2561 
  ต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิปริญญา
ตรีด้านบัญชี หมดเขตรับสมัคร 30 มีนาคม 2561  
  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ และดู
รายละเอียดเพ่ิมเติม www.eng.ku.ac.th  
ค่ายเยาวชนสมองแก้ว 
  ส านักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการค่าย
เยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 26  ในระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 
2561 (5 วัน 4 คืน) ณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ และพักค้างคืน
ภายใน มก. เพ่ือให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน ให้
เกิดประโยชน์ เรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคม และการท างานเป็น
ทีม โดยเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ผสมผสานการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ซึ่งจะท าให้เยาวชนได้เกิดการพัฒนากากรและการเรียนรู้
ทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งประดิษฐ์
คอมพิวเตอร์ การโค้ดดิ้ง และกิจกรรมโครงงานวิศวกรรมและ
ศิลปกรรม และเยาชนมีพัฒนาการเดินก้าวทันโลกเทคโนโลยีใน
ยุคปัจจุบันและอนาคตได้ดียิ่งขึ้น 

นักเรียน และเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 9 – 15 ปี หรือ
ก าลังศึกษาในระดับชั้น ป.4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าลงทะเบียน
คนละ 9,500 บาท  รับจ านวน 60 คน สมัครได้ทางออนไลน์ และ
ดูรายละเอียด www.ku.ac.th/cby26camp/download.html 
หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์  
0-2562-0951-6 ต่อ 622593-4 

 

http://www.eng.ku.ac.th/

