
 

ประจาํสปัดาห� 15 – 21 ตลุาคม @อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่15 ตลุาคม 2561  ชดเชยวันคล�ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

วันองัคารที ่16 ตลุาคม 2561 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2     

เวลา 13.00 – 16.30 น. : ประชุมคณะทํางานโครงการความร�วมมือระหว�าง มก. และ ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด ณ ห�องประชุม
กําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

วันพธุที ่17 ตลุาคม 2561 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชมรม มก.อาวุโส ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2  

วันพฤหสับดทีี ่18 ตลุาคม 2561 

เวลา 15.30 – 16.30 น. : ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองงบประมาณ มก. งบประมาณป� 2562 ณ ห�องประชุม 8     
ชั้น 2 

วันศกุร�ที่ 19 ตุลาคม 2561 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : ปรึกษาหารือโครงการเครือข�ายวิชาการด�านยางพารา ณ ห�องประชุม 9 ชั้น 2 

เวลา 13.30 – 16.00 น. : ประชุมนําเสนอขั้นตอนและวิธีการบันทึกข�อมูลระบบ KU SMART HR ณ ห�องประชุม 8 ชั้น 2  

วันอาทิตย�ที ่21 ตลุาคม 2561 

เวลา 16.00 น. :  พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ณ อาคารจกัรพนัธ�เพ็ญศิริ  

Around Campus 

อบรม การใช�เทคนคิการกลายพนัธุ�เพือ่สร�างความหลากหลายทางพนัธุกรรมและการปรบัปรงุพนัธุ�พืช    

ศูนย�วิจัยนิวเคลียร�เทคโนโลยี ร�วมกับ ภาควิชารังสีประยุกต�และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร� จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การใช�เทคนิคการกลายพนัธุ�เพื่อสร�างความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ�พืช รุ�นที่ 10” วันที่ 19 – 21 
ธันวาคม 2561 ณ ศนูย�วิจัยนวิเคลียร�เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร� เพื่อให�บุคลากรที่เก่ียวข�องด�านวิทยาศาสตร�การเกษตรของ
ไทยได�รับทราบเทคนิคการกลายพันธุ�เพื่อสร�างความหลากหลายทางพันธุกรรมและนําไปใช�ในการศึกษาวิจัยเพื่อสร�างพันธุ�พืช
ใหม�ๆ ค�าลงทะเบียน 4,500 บาท/คน นิสิตและนักศึกษา 3,500 บาท/คน  

รับสมัครจนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สนใจติดต�อสอบถามได�ที่ นางสาวณัฐ�นิชภู สุกิน ศูนย�วิจัยนิวเคลียร�เทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร� โทรศัพท� 02 – 942 – 8652  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� จัดงาน “ขอบคณุบคุลากร” ป� 2561  
วันศกุร�ที่ 28 ธันวาคม 2561 ภาคเช�าพธิีทาํบญุตกับาตร และมอบรางวลัต�าง ๆ และภาคค่าํงานเลีย้ง

ขอบคณุและสงัสรรค� บรเิวณสนามรกับี้ รายละเอยีดจกัแจ�งให�ทราบทาง www.ku.ac.th 
 
 



 

 

 

 

 

 

           

วันพธิพีระราชทานปรญิญาบัตร ประจาํป� 2561 
 สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให� สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ  

เจ�าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ� อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค� ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก�ผู�สําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2560 ระหว�างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ�

เพ็ญศิริ ป�นี้สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� ได�อนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิแก�ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ราย ได�แก� นายลักษณ�    

วจนานวัช ปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (ส�งเสริมการเกษตร) คณะเกษตร, นายพินิจ  กังวานกิจ ปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ (เพาะเลี้ยงสัตว�น้ํา) คณะประมง, นายรอยล  จิตรดอน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (วิทยาการ

คอมพิวเตอร�) คณะวิทยาศาสตร�, รองศาสตราจารย�สมบัติ ขอทวีวัฒนา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (พัฒนา

ผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมเกษตร) คณะอุตสาหกรรมเกษตร, Professor Serge MORAND ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

(เทคโนโลยีสุขภาพสัตว�) คณะเทคนิคการสัตวแพทย� และนายประภาส เตมียบุตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

(วิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร� กําแพงแสน 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอความร�วมมือจากบัณฑิต ผู�ปกครองอย�านําลูกโป�งทุกชนิดเข�ามาในวันซ�อมใหญ�และวันพิธี เนื่องจาก

จะเกิดความเสียหายหากลูกโป�งหลุดลอยไปติดสายไฟฟ�า อาจทําให�ไฟฟ�าช�อตและดับได� รวมทั้งการแต�งกายเมื่อสวมครุยวิทยฐานะ

โปรดหลีกเลี่ยงการประดับสิ่งของใด ๆ บนชุดครุยและบนศีรษะ ตลอดจนการถ�ายภาพที่มกิีริยาท�าทางทีไ่ม�เหมาะสม และขอเชิญชวน

บัณฑิตพาเพื่อน ๆ ญาติมาถ�ายภาพร�วมแสดงความยินดีตามซุ�มต�าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว�หลายจุด หลากหลายบรรยากาศ 

ซ่ึงรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ku.ac.th หรือดาวน�โหลดแอปพลิเคชันระบบ Android “รบัปริญญา มก.”   

โครงการเลอืกแนวทาง...วางอนาคต                                                                                  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จดันิทรรศการตลาดนัดหลักสตูรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23  โครงการ “เลือกแนวทาง...วาง

อนาคต” วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ�เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

บางเขน เพื่อเผยแพร�ข�าวสารข�อมูลหลักสูตรอุดมศึกษาทั่วประเทศ ข�อมูลทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาของสถาบันการ 

ศึกษาต�างๆ และกิจกรรมเป�ดบ�านเยี่ยมชมคณะวิชาต�างๆ (Open House) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน สอบถาม

รายละเอยีดได�ที่ โทรศพัท� 02 – 118 – 0144 หรือที่ http://eduserv.ku.ac.th                                                          

การประชุมวิชาการครัง้ที ่57   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู�สนใจส�งผลงานวิจัยเข�าร�วมในการประชุม

ทางวิชาการ ครั้งที่ 57  ซ่ึงจัดขึ้นระหว�างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ� 2562 เพื่อนําเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยาย และหรือ

เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร� ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� บางเขน ผู�สนใจสามารถดูตัวอย�างการเขียนผลงานวิจัย รวมถึง  

ส�งบทคัดย�อและเรื่องเต็มได�จนถึงวันจันทร�ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561ที ่http://annualconference.ku.ac.th  สอบถาม

รายละเอยีดเพิ่มเติมที่ ฝ�ายบรกิารการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� โทรศพัท� 02 – 118 – 

0143  

สมัครงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร� รับสมคัรพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน�งนักวิเทศสัมพันธ� ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา และ

พนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได� ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา ตําแหน�งผู�ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จํานวน 1 

อัตรา ตําแหน�งพนักงานขบัรถยนต� จํานวน 1 อัตรา ตําแหน�งวิศวกร จํานวน 1 อัตรา และตําแหน�งเจ�าหน�าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

จํานวน 3 อัตรา เป�ดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดที่ โทรศพัท� 02 – 797 – 0999 ต�อ 1154 หรือ 

www.eng.ku.ac.th  

 คณะมนุษยศาสตร� รบัสมคัรพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน�งอาจารย� สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยวและบริการ
จํานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอกด�านการท�องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมบริการ สมัครจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หรือโทรศัพท�
สอบถามได�ที่ 0-2579-5566 ต�อ 4351 
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