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ปฏทินิข่ำว   
วันจนัทร์ที ่21 พฤษภำคม 2561 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. ประชุมหำรอืโครงกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพผูบ้ริหำรระดับสูงของ  
มก. สู่ควำมเปน็เลิศ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี  

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะผู้แทนจำก 
Hainan University สำธำรณรัฐประชำชน 
จีน ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 

เวลำ 13.30 – 16.30 น. : ส ำนักงำนกฎหมำย ประชุมคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำ มก. ณ ห้อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี 

เวลำ 15.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. ประชุมหำรอืพัฒนำ
รูปแบบกำรจัดประชุมสภำ มก. ณ ห้อง
ประชุม 5 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี 

วันองัคำรที่ 22 พฤษภำคม 2561 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับและหำรือร่วมกับ
คณะผู้บริหำรจำก Nanjing Agricultural 
University สำธำรณรัฐประชำชนจนี ณ 
ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี 

วันพธุที ่23 พฤษภำคม 2561 
เวลำ 08.30 – 16.30 น. : คณะวิศวกรรมศำสตร์ จัดสัมมนำวิชำกำร

เร่ือง ควำมเป็นไปได้ของเกษตรอัจฉริยะใน
ประเทศไทย ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล    
ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

เวลำ 09.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุม training ระบบ 
Payday ร่วมกับ SCB ณ ห้องประชุม 8    
ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี  

 ปฏทินิกจิกรรม 

โครงกำรอปุสมบทหม ู  

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ ขอเชิญ นิสิตเก่ำ คณำจำรย ์
 

บุคลำกร ร่วมโครงกำรอุปสมบทหมูชวงปดภำคกำรศึกษำ 2561 เพือ่
เฉลิมพระเกียรติและถวำยเปนพระรำชกุศลแด่ สมเด็จพระเจำ้อยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ณ วัดบวรนิเวศวิหำร พระ
อำรำมหลวง ระหวำ่งวนัที่ 3 – 17 กรกฎำคม 2561  
 วันที่ 2 กรกฏำคม 2561 เขำ้พิธีขอขมำลำบวชบุพกำรีและครู
อำจำรย์ บำ่ยพิธีถวำยตัวแด่สมเด็จพระวันรัตปลงผม วันที่ 3 
กรกฏำคม 2561 พิธีบรรพชำ ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหำร และ
ศึกษำเล่ำเรียน ณ วัดบวรนิเวศวิหำร และไปปฏิบตัิธรรมต่อ ณ วัด
ญำณสังวรำรำม จังหวัดชลบุรี   
 ผู้สนใจสำมำรถสมัครได้ที่หน่วยบริหำรพื้นฐำน ชัน้ 1 กอง
กิจกำรนิสิต อำคำรระพสีำคริก (ไม่มีคำ่ใช้จำ่ยใดๆ) และเปิดรับนิสิต
ชำย เพือ่เป็นเด็กวัดจ ำนวนมำก ติดต่อสอบถำมโทรศัพท์ 02 – 118 -  
0150 ต่อ 8541  

คนืสูเ่หยำ้ 52 ป ีคณะวิทยำศำสตร์  

 สมำคมนสิิตเก่ำคณะวิทยำศำสตร์ และคณะวิทยำศำสตร์ มก. 
ขอเชิญชวนนสิิตเก่ำวิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ – อักษรศำสตร์ 
ร่วมงำน คืนสู่เหย้ำ 52 ปี คณะวิทยำศำสตร์ มก. ในวันเสำร์ที่ 9 
มิถุนำยน 2561 เวลำ 16.00 – 21.00 น. ณ อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
โดยในงำนมีกิจกรรมกำรประชมุสำมัญประจ ำปีของสมำคม กำรแสดง
มุทิตำจิต แด่อำจำรย์อำวุโส และงำนเลี้ยงสรำ้งสัมพนัธ์ระหว่ำง
สมำชิกพร้อมรับชมกำรแสดง ตดิต่อได้ที่ alumnisciku@gmail.com

อบรมหลกัสตูร ผูต้รวจสอบอำคำร รุน่ที่ 52  
สถาบนัวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิด

อบรมหลกัสตูร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นท่ี 52 วนัท่ี 7 – 29 กรกฎาคม
2561 อบรมวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ ทัง้หมด 8 วนั ณ อาคาร 9 ชัน้ 2 
อาคารบญุสม สวุชิรัตน์ รับจ านวน 60 ท่าน ลงทะเบียนท่านละ 
20,000 บาท ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวฒิุบตัรจากสถาบนั
วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั และยงัได้รับคะแนน CPD จากสภาวิศวกร
ด้วย ผู้สนใจสมคัรได้ท่ีสถาบนัวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยัโทรศพัท์     
02 – 942 – 8389 

กฬีำประเพณชีำวเรอื-ชำวไร่ป ี2561
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั โรงเรียนนายเรือ จดัการ
แข่งขนั กีฬาประเพณีชาวเรือ–ชาวไร่ ประจ าปี 2561 โดยมีวตัถ ุ
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ประสงค์เพื่อสร้ำงเสริมควำมสำมัคคี ควำมผูกพันอันดีระหวำ่งนสิิต
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์กับโรงเรียนนำยเรือและบุคลำกรของทั้งสอง
สถำบนั ส ำหรับในปนีี้โรงเรียนนำยเรือเป็นเจ้ำภำพจัดงำนกีฬำประเพณี
ชำวเรือ – ชำวไร่ ในวันที่ 26 พฤษภำคม 2561 ณ โรงเรียนนำยเรือ จ. 
สมุทรปรำกำร โดยมีกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 10 ชนิด นอกจำกนี้ยังมีกำร
แสดงดนตรีวงสำมสมอ วงดนตรีรวมดำวกระจุย และกำรแสดงกลองยำว
ของทั้งสองสถำบนั อีกด้วย 

เทคนคิกำรใช้เครื่องมอืและหอ้งปฏบิตักิำร เพือ่นสิติ มก. 
ฝ่ำยเครื่องมือและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ สถำบันวิจยัและพฒันำ

แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดโครงกำรกำรเพิ่มศักยภำพ กำรใช้
เครื่องมือวิทยำศำสตร์เทคนิคกำรใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำรเพื่อ  
นิสิต มก. ประจ ำปี 2561 โดยมนีโยบำยกำรเพิ่มกำรบริกำรวชิำกำร แก่
นิสิต โดยจัดท ำโครงกำร เทคนคิกำรใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำร เพื่อ
นิสิต มก. เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะกำรใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยเทคนิคทำงดำ้น Gas Chromatography, High Perfor- 
mance Liquid Chromatography ฯลฯ ซึ่งนิสิตสำมำรถน ำไปปรับใช้  
ในงำนวิจัยต่อไปในอนำคต รบัหัวข้อกำรบรรยำยละ 20 คน 
 ผู้สนใจอบรมติดต่อได้ที่ชัน้ 2 อำคำรปฏิบตัิกำรวิจัยกลำง ฝำ่ย
เครื่องมือและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ จนถึงเดือนกันยำยน 2561          
ดูรำยละเอียดไดท้ี่ www.ku.ac.th (นสิิตปริญญำตรี มก.จะได้รบัชั่วโมง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรหัวข้อละ 2 ชั่วโมง) 

งำนประชมุวชิำกำรนำนำชำตดิำ้นกำรประเมนิวฏัจกัรชวีติ
ผลติภณัฑ์เกษตรและอำหำร 

ศนูย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านกลยทุธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตรตอ่ 
สิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
ได้รับการคดัเลือกให้เป็นเจ้าภาพจดังานประชมุวิชาการนานาชาติ
ด้านการประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์เกษตรและอาหาร ครัง้ท่ี 11 
“LCA Food 2018 : 11th International Conference on Life Cycle 
Assessment of Food"  ระหวา่งวนัท่ี 17 –19 ตลุาคม 2561 ณ 
โรงแรมแชงกรีลา่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ เข้าร่วมประชมุจากหลาย ๆ ทวีป 
งานประชมุนี ้ถือเป็นการจดังานครัง้แรกในภมูิภาคเอเชีย และเป็น
โอกาสส าคญัในการแสดงความก้าวหน้าของการด าเนินงานด้านนีข้อง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย 

จงึขอเรียนเชิญนกัวิชาการ นกัวิจยัและผู้สนใจเข้าร่วมประชมุ 
โดยลงทะเบียนและดรูายละเอียดได้ท่ี www.lcafood2018.com  

พลกิโฉมอดุมศกึษำในยคุดจิิทัล  
 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ จัดโครงกำรประชุมสัมมนำอำจำรย์ 
มหำวิทยำลยเกษตรศำสตร ์ประจ ำปี 2561 เร่ือง “พลกิโฉมอดุมศึกษำ   
ในยคุดจิทิลั” ในวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 เวลำ 8.30 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชัน้ ๑ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปีบำงเขน 
และถ่ำยทอดทำงไกลไปวิทยำเขตก ำแพงแสน ห้องคอนเวนชั่น อำคำร
ศูนย์มหำวิทยำลัย วิทยำเขตศรรีำชำ ห้องเธียรเ์ตอร ์หอสมุดอนุสรณ์ 10 
ปี วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ห้องประชุมระพสีำคริก 
อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และผำ่นระบบถ่ำยทอดสด Nontri Live 
โดยมีกำรบรรยำยพเิศษ เรื่อง “Disruptive Technology in 
University : ควำมพรอ้มในกำรรบัมอืกบักำรปฏิรปูกำรสอนของ
มหำวทิยำลยัไทย” จำกนำยกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำร
เสวนำเรื่อง “พลกิโฉมอดุมศึกษำในยคุดิจทิลั” และ KU Digital 
Services ประโยชนท์ีอ่ำจำรยแ์ละนสิติไดร้บั สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ 
www.ku.ac.th  

สมัครงำน 

 คณะวศิวกรรมศำสตร ์รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัยดงันี้    
 ต ำแหนง่อำจำรย์ จ ำนวน 1 อัตรำ (พนักงำนมหำวทิยำลัย) สงักัด
ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล วุฒปิริญญำเอก สนใจสมัครได้ตัง้แต่บัดนี้ถึง
วันที่ 25 พฤษภำคม 2561  
 ต ำแหนง่เจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรงำนทัว่ไป จ ำนวน 1 อัตรำ (พนักงำน
มหำวิทยำลยัเงินรำยได้) สังกัดหน่วยงำนส่งเสริมและพัฒนำทำงวิชำกำร 
งำนบริกำรกำรศึกษำ วุฒปิริญญำตรีทุกสำขำ สนใจสมัครได้ตัง้แต่บัดนี้
ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2561 
 ต ำแหนง่นกัวชิำกำรเงนิและบญัชี จ ำนวน 2 อัตรำ (พนักงำน
มหำวิทยำลยัเงินรำยได้) สังกัดส ำนักงำนเลขำนุกำร วุฒปิริญญำตรีด้ำน
บัญชี สนใจสมัครไดต้ั้งแต่บัดนี้ถงึวันที่ 31 พฤษภำคม 2561 
 สมัครได้ที่ส ำนักงำนเลขำนุกำร ชั้น 2 อำคำรชชูำติ ก ำภู 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02 – 797 – 0999 ต่อ 1154 
หรือดูที่ www.eng.ku.ac.th  
 สถำบนัวจิยัและพฒันำฯ รับสมคัรพนักงำนมหำวทิยำลัยดังนี้   
 ต ำแหนง่นกัวชิำกำรโสตทสันศกึษำ จ ำนวน 1 อัตรำ สังกัดฝ่ำย
เผยแพร่งำนวิจัย วุฒปิริญญำ ดำ้นมนษุยศำสตร์ สื่อสำรมวลชน วำรสำร
ศำสตร์ นิเทศศำสตร์ ศิลปศำสตร์ อักษรศำสตร์ และเทคโนโลยี
กำรศึกษำ สนใจสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้ถึงวนัที่ 31 พฤษภำคม 2561 
 ต ำแหนง่นกัวชิำกำรเงนิและบญัช ีจ ำนวน 1 อัตรำ สังกัด
ส ำนักงำนเลขำนุกำร วฒุิปริญญำตรีด้ำนบัญชี สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 
 ต ำแหนง่เจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรงำนทัว่ไป จ ำนวน 1 อัตรำ สงักัด
ส ำนักงำนเลขำนุกำร วฒุิปริญญำตรีทุกสำขำ สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2561   
 สมัครได้ที่งำนบริหำรและธุรกำร ชั้น 1 อำคำรสุวรรณวำจกกสิ
กิจ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02 – 561 – 1986 หรือ   
ดูที่ www.rdi.ku.ac.th  

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

