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ปฏทินิข่ำว   
วันจนัทร์ที ่19 มนีำคม 2561 

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนกฎหมำย ประชุมคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจ ำ มก. ณ ห้อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

วันองัคำรที่ 20 มนีำคม 2561 

เวลำ 08.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำร ณ ห้อง
ประชุม 8 ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำร ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 

เวลำ 10.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ ์ประชุมเตรียมกำรจัดงำน 
The Asian Cucurbit Round table ณ  
ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประชุมคณะท ำงำน
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง มก.และ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ ณ ห้องประชุมก ำพล 
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

วันพธุที ่21 มนีำคม 2561 
เวลำ 13.30 – 16.30 น. : ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ประชุมพิจำรณำ

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
และวำงแผนกำรประกันคุณภำพภำยใน      
ณ ห้องประชุมก ำพล อดลุวิทย์ ชั้น 2  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี   

วันพฤหสับดีที ่22 มนีำคม 2561 
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนอธิกำรบดี จัดสัมมนำกำรจัดซื้อจัด

จ้ำงตำม พรบ.ปี 60 ณ ห้องประชุมก ำพล 
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 

วันศกุร์ที ่23 มนีำคม 2561 

เวลำ 07.00 – 12.30 น. : คณะบริหำรธุรกิจ จัดโครงกำรปัจฉิมนิเทศ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ณ ห้องประชุม
  

  

    สุธรรมอำรีกุล ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. ประชุมคณะกรรมกำร

สรรหำคณบดีคณะวิทยำศำสตร ์คร้ังที่ 
5/2561 ณ ห้องประชุม 5 และห้องประชุม 
8 ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

เวลำ 09.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ ์ลงนำมร่วมกบั CAAS 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน ณ ห้องประชุม 9 
ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

เวลำ 13.00 – 16.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำร ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2  

  อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 
เวลำ 14.30 – 16.30 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. ประชุมคณะกรรมกำร

สรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด คร้ังที่ 
3/2561 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อำคำร
สำรนิเทศ 50 ป ี

ปฏทินิกจิกรรม 

99 ป ีศำสตรำจำรย ์ดร.ประเสรฐิ ณ นคร  

 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ก ำหนดจัดงำน“ 99 ป ีศำสตรำ-
จำรย ์ดร.ประเสรฐิ ณ นคร”ในวนัที ่21 มนีำคม 2561 เวลำ 09.00 
– 12.00 น. ณ อำคำรจกัรพนัธเ์พญ็ศริิ 
 ภำยในงำนมีกิจกรรมประกอบดว้ย กำรบรรเลงดนตรีไทย โดย
ชมรมดนตรีไทย กำรขับร้องเพลง โดยวงดนตรี เคยูแบนด์ กำรขับ
เสภำพร้อมฉำยวีดิทัศน์ โดย ดร.พิษณุพงษ์ ญำณศิริ และชมนิทรรศ 
กำรชีวประวัติและผลงำน ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ณ บนอำคำรจักร
พันธ์เพ็ญศิร ิจำกนัน้ ดร.จงรัก วชัรนิทรร์ตัน์ รักษำกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กล่ำวค ำกตัญญุตำแด่ ศ.ดร.
ประเสริฐ ณ นคร และ ดร.กฤษณพงศ ์กรีตกิร นำยกสภำ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ มอบประกำศเกียรติคุณยกย่องเชิดชู
เกียรติ “เกษตรำภชิำน” แด่ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร  กำรสัม- 
ภำษณ์พิเศษ“99 ปี ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร กับเกษตรศำสตร์ ศำสตร์
แห่งแผ่นดิน” หน่วยงำนพิธีมอบของที่ระลึกและรดน้ ำขอพรเพื่อ
แสดงกตเวทิตำจิตจำกนัน้ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นครเป่ำเทียนเค้กวัน
เกิดครบรอบ 99 ปี และรับประทำนอำหำรกลำงวนั พร้อมชมกำร 
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แสดงโขน โดยชมรมโขนละคร และกำรขับร้องเพลง โดย วงเคยูแบนด์
และชมรมนนทรีคอรัส 
 จึงขอเชิญชวนคณำจำรย์ บุคลำกร นิสิต ศิษยำนุศิษย์และผู้รู้จัก
คุ้นเคยร่วมงำนและสมทบกองทนุ “ศำสตรำจำรย์ ประเสริฐ ณ นคร” 
ในมูลนิธิมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ ณ จุดลงทะเบียนภำยในอำคำร 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์พบผู้ประกอบกำรเพื่อขบัเคลือ่น
งำนวิจยัไปสู่ Thailand 4.0 (KU Research to Business 
EXPO 2018) 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ขอเชิญผู้ประกอบกำร นักวิจัยและ
ผู้สนใจร่วมชมกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในรูปแบบกำรจัดนิทรรศกำร
แสดงผลงำน ภำยใต้หัวข้อ “มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์พบผูป้ระกอบ 
กำรเพื่อขับเคลื่อนงำนวิจัยไปสู่ Thailand 4.0” (KU Research to 
Business EXPO2018) ในวนัจนัทรท์ี ่19 มนีำคม 2561 เวลำ 08.00 – 
18.30 น. ณ อำคำรจกัรพนัธ์เพญ็ศิริ มหำวทิยำลยั เกษตรศำสตร์ เพือ่
เผยแพร่ผลงำนวิจัย โดยกำรน ำเสนอสินคำ้ ผลติภัณฑ์ กำรบริกำรที่ได้
จำกงำนวิจัย เผยแพร่ต่อสำธำรณชนในเชงิกำรตลำด และเพื่อกำรพบปะ
และเจรจำธุรกิจร่วมกันระหว่ำงเจ้ำของผลงำนและผู้ที่ต้องกำรน ำ
ผลิตภัณฑไ์ปผลิตและจ ำหนำ่ย หรือร่วมทุนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำต่อยอด 
โดยกำรน ำเสนอในรูปแบบ Innovative Presentation Ideas of 
Research to Business   

อนึ่งในเวลำ 09.40 น. ดร.กฤษณพงศ ์กรีตกิร นำยกสภำ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ เป็นประธำนเปิดงำน และในเวลำ 15.30 น.   
ดร.สวุทิย ์เมษนิทรยี์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ปำฐกถำพเิศษ เรือ่ง “กำรใชง้ำนวจิยัในกำรขบัเคลือ่น
ประเทศไทย 4.0” หลังจำกนั้นจะเยี่ยมชมผลงำน ผลิตภัณฑ์จำกนักวิจัย 

โดยภำยในมีกิจกรรมให้ผู้ประกอบกำรพบกับนักวิจยัเจ้ำของ
ผลงำนเพื่อเจรำจำธุรกิจในผลงำนวิจัยและผลิตภัณฑ์ของมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ จ ำนวนทั้งสิ้น 119 ผลงำน แบ่งออกเป็น 5 โซน      
Zone I: FOOD INNOVATION ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรใหม่
และอำหำรเพื่อสุขภำพ จ ำนวน 58 ผลงำน อำทิ Zone II: FARM TO 
LAB : ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภณัฑ์ด้ำนกำรเกษตร  จ ำนวน 16 ผลงำน 
กลุ่มผลิตภัณฑช์ุดตรวจวัดและชดุทดสอบ จ ำนวน 3 ผลงำน         
Zone III: BEAUTY HEALTH ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์เพือ่สุขภำพ
และควำมงำม จ ำนวน 11 ผลงำน อำทิ Zone IV: DIGITAL 
MANUFACTURING INNOVATION TECHNOLOGY ประกอบด้วย 
กลุ่มเครื่องจักรกลและสิ่งประดษิฐ์ จ ำนวน 16 ผลงำน และZone V: 
CSR ประกอบด้วยกิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จ ำนวน 7 ผลงำน  

ผู้สนใจดูข้อมูลได้ใน www3.rdi.ku.ac.th หรือสอบถำม
รำยละเอียดที่ โทรศัพท ์02 – 579 – 5547 

  

เทคนคิการใชเ้ครือ่งมือและหอ้งปฏบิติัการ เพือ่นสิติ มก. 
ฝ่ำยเครื่องมือและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ สถำบันวิจยัและพฒันำ 

แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์จัดโครงกำรกำรเพิ่มศักยภำพกำรใช้
เครื่องมือวิทยำศำสตร์เทคนิคกำรใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำรเพื่อ
นิสิต มก. ประจ ำปี 2561 โดยมนีโยบำยกำรเพิ่มกำรบริกำรวชิำกำรแก่
นิสิต โดยจัดท ำโครงกำร เทคนคิกำรใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำร 
เพื่อนิสิต มก. เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะกำรใช้เคร่ืองมือ        
วิทยำศำสตร์ ซึ่งประกอบดว้ยเทคนิคทำงด้ำน Gas Chromatography, 
High Performance Liquid Chromatography, Electrofusion, 
Atomic Absorption Spectrophotometry, Scanning Electron 
Microscope, Transmission Electron Microscope, Biolistic Gun 
และเครื่องมือพื้นฐำนส ำหรับกำรวิจัยด้ำนอณูชีววิทยำ เป็นตน้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อนสิิตสำมำรถน ำไปปรับใช้ในงำนวิจัยที่ก ำลังด ำเนินกำรได้ 
หรือน ำไปวำงแผนกำรด ำเนนิงำนในอนำคตให้ด ำเนนิ งำนวิจยัให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุดต่อไป รับจ ำนวนจ ำกัดหัวข้อกำรบรรยำยละ 20 คน 
 ผู้สนใจอบรมติดต่อได้ที่ชัน้ 2 อำคำรปฏิบตัิกำรวิจัยกลำง ฝำ่ย
เครื่องมือและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ระหว่ำงเดือนมกรำคม  – กันยำยน 2561 
ดูรำยละเอียดไดท้ี่ www.ku.ac.th (นสิิตปริญญำตรี มก.จะได้รบั
ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรหัวข้อละ 2 ชั่วโมง) 

ประชมุวศิวกรรมควำมปลอดภยัแหง่ชำติ ครัง้ที่ 9 

 โครงกำรปริญญำโท สำขำวิศวกรรมควำมปลอดภัย ภำคพิเศษ 
และสำขำวิชำวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศำสตร์ ร่วมกับ
หน่วยงำนและสถำบนักำรศึกษำต่ำงๆ จัดงำนประชุมวิชำกำรวิศวกรรม
ควำมปลอดภัยแห่งชำติ ครั้งที่ 9 ภำยใต้หัวข้อ วิศวกรรมปลอดภยัในยคุ
ของข้อมลูขนำดใหญแ่ละระบบดจิทิลั ในวันที่ 20 มิถุนำยน 2561 เวลำ 
08.30 – 17.00 น. ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ  
 สนใจสอบถำมรำยละเอียดได้ที่โครงกำรปริญญำโท สำขำวิชำ
วิศวกรรมควำมปลอดภัย ภำคพเิศษ โทรศัพท์ 02 – 797 – 0999  ต่อ 
1633 - 4 

บ ำรุงรกัษำเครอืขำ่ยนนทรี 
 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มีก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำเครือข่ำย
นนทรีและคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ประจ ำปี 2561 ในวันที่ 5 พฤษภำคม 
2561 เวลำ 8.30 - 16.30 น. โดยตรวจสอบบ ำรุงรักษำอุปกรณ์
เครือข่ำยและคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เพื่อรักษำเสถียรสภำพและยดือำยุ
กำรใช้งำนของอุปกรณ์เครือข่ำยนนทรี โดยจะสง่ผลกระทบให้ไม่
สำมำรถใช้งำนระบบเครือข่ำย (LAN) และไร้สำย (WIFI) ระบบ
อินเตอร์เน็ต และระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยได้ในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่งำน helpdesk โทรศัพท์ 02 – 
562 – 0951 – 6  

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

