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ปฏทินิข่ำว   
วันจนัทร์ที ่23 เมษำยน 2561 

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

วันองัคำรที่ 24 เมษำยน 2561 

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

วันพธุที ่25 เมษำยน 2561 
เวลำ 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ ์จัดพิธีลงนำม ระหว่ำง 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ กับ Foshan 
University ณ ห้องประชุม 9 ชัน้ 2  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อำวุโสประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรชมรม ณ ห้องประชมุ 8 ชั้น 2 
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : สมำคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย  
จัดงำนสงกรำนต ์ประจ ำปี 2561 ณ บริเวณ
โถง ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 

วันพฤหสับดีที ่26 เมษำยน 2561 
เวลำ 10.00 – 12.00 น. : มก. ประชุมกับคณะกรรมกำรโรงเรียน   

สำธิตฯ มก. ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2    
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 

วันศกุร์ที ่27 เมษำยน 2561 

เวลำ 08.30 – 12.00 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. รับฟังควำมควำมคิดเห็น
เก่ียวกับข้อบังคับ มก.ที่เก่ียวข้องกับกำรสรร
หำผู้บริหำรส่วนงำน ณ ห้องประชุมสุธรรม 
อำรีกุล ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี  

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองแผนงำน ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ
ทำงกำยภำพ มก.คร้ังที่ 3/2561 ณ ห้อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

  
 

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ประชุมคณะท ำ 
งำนจัดท ำ TOR ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
ประกันคุณภำพ ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 

    อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 

ปฏทินิกจิกรรม 

Low Carbonner Contest 2018  

 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ และองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซ
เรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) ขอเชิญชวนบุคลำกร นิสิต และผู้ที่
สนใจในสิง่แวดล้อมร่วมกิจกรรม Low Carbonner Contest 2018 
ในวันที่ 23 เมษำยน 2561 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
อำคำรวนศำสตร์ 72 ปี เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับภำวะโลกร้อน
และสังคมคำรบ์อนต่ ำ ผ่ำนกำรลงมือท ำด้วยตนเอง และสรำ้งกำรมี
ส่วนร่วมของเยำวชนและบุคคลทั่วไปให้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ ำวนัและองค์กรได ้ภำยในงำนยังมีนทิรรศกำร เรียนรู้เรื่อง
สังคมคำร์บอนต่ ำผำ่นข้อมูลงำ่ยๆ และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่ำงๆ 
เพื่อแลกรับของรำงวัลและร่วมกำรแข่งขัน Low Carbonner 
Contest 2018 อีกด้วย 

บรจิำคโลหติ  

 ขอเชิญคณำจำรย์ นิสติ บุคลำกรและประชำชนทั่วไปร่วม
บริจำคโลหิต เพื่อเป็นกำรท ำควำมดี น้อมจิตร ำลึก ส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณถวำยเป็นพระรำชกศุล แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลำ 09.00 – 15.00 น. ในวันอังคำรที่ 
24 เมษำยน 2561 ณ ชั้น 2 อำคำรทวี ญำณสุคนธ์ (ตึกSCL) คณะ
วิทยำศำสตร์   
อบรมหลกัสตูร ผูต้รวจสอบอำคำร รุน่ที่ 51  

สถำบนัวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิด
อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอำคำร รุ่นที่ 51 วันที่ 3 – 27 พฤษภำคม
2561 อบรมวันเสำร์และวันอำทติย์ ทั้งหมด 8 วัน ณ อำคำร 9 ชั้น 2 
อำคำรบุญสม สุวชิรัตน์ รับจ ำนวน 60 ท่ำน ลงทะเบียนท่ำนละ 
20,000 บำท  

ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจะได้รับวฒุบิัตรจำกสถำบันวิศวกรรมป้อง 
กันอัคคีภัย และยังได้รับคะแนน CPD จำกสภำวิศวกรด้วย ผู้สนใจ 
สมัครได้ที่สถำบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยโทรศัพท์ 02 – 942 – 8389 
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บ ำรุงรกัษำเครอืขำ่ยนนทรี 
ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มีก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำเครือข่ำย

นนทรีและคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ประจ ำปี 2561 ในวันที่ 5 พฤษภำคม 
2561 เวลำ 8.30 - 16.30 น. โดยตรวจสอบบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย
และคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย เพื่อรักษำเสถียรสภำพและยืดอำยุกำรใช้งำน
ของอุปกรณ์เครือข่ำยนนทรี โดยจะส่งผลกระทบให้ไม่สำมำรถใช้งำน
ระบบเครือข่ำย (LAN) และไร้สำย (WIFI) ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบ
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัยได้ในช่วงเวลำดังกลำ่ว สอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติมที่งำน helpdesk โทรศัพท์ 02 – 562 – 0951 – 6 

KU Mini Shop 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์เปิดให้เช่ำพื้นที่อำคำร บริเวณ
อำคำร KU Mini Shop ร้ำนค้ำหมำยเลข 5 มีพื้นที่ 32 ตำรำงเมตร โดย
มีอัตรำค่ำเช่ำ 300 บำท/ตำรำงเมตร ผู้สนใจสำมำรถซื้อเอกสำรรำย 
ละเอียดกำรยื่นควำมประสงค์ขอเช่ำพื้นที่ รำคำชุดละ 100 บำท ตั้งแต่
บัดนี้ถึงวนัที่ 30 เมษำยน 2561 ที่ชั้น 2 ส ำนักงำนทรัพย์สิน อำคำรวิทย
พัฒนำ โทรศัพท์ 02 – 561 – 4749 ต่อ 120 

อบรมเชงิปฏบิตักิำร 

 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
กำรวิเครำะหข์อ้มลูงำนวจิยัดำ้นกำรปรบัปรงุพนัธุพ์ชืดว้ย R ในวันที่ 24 
– 25 พฤษภำคม 2561 ณ ห้องสัมมนำ ภำควิชำพืชไร่นำ คณะเกษตร 
ก ำแพงแสน เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R สำมำรถจัดกำรและวิเครำะห์
ข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง รวมทั้งสำมำรถประมวลผลและน ำเสนอผลของ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในรูปแบบทีเ่หมำะสมและให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำ
โปรแกรม R ไปประยุกต์ใช้ในงำนวิจัยทำงด้ำนกำรปรบัปรุงพนัธุพ์ืช โดย
มี รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก จำกภำควิชำพชืไร่นำ คณะเกษตร ก ำแพงแสน 
เป็นวิทยำกร (ค่ำลงทะเบียน 3,500 บำท/ท่ำน) 
 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภำคม 2561 
สอบถำมรำยละเอียดที่ภำควิชำพืชไร่นำ คณะเกษตร ก ำแพงแสน
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน โทรศัพท์ 034 – 
351887 ต่อ 139 

โครงกำรประกวดสือ่รณรงคง์ดดืม่เหล้ำเข้ำพรรษำ 

 กองกิจกำรนิสิต ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีร่วมส่งผลงำนเข้ำประกวด
ในโครงกำรประกวดสือ่รณรงคง์ดดืม่เหลำ้เขำ้พรรษำ โดยผู้ชนะเลิศรับ
เงินรำงวัล 3,000 บำท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งรับเงนิรำงวลั 2,000 บำท 
รองชนะเลิศอันดบัสองรับเงินรำงวัล 1,000 บำท และรำงวัลชมเชย 5 
รำงวัล รับเงนิรำงวลัละ 500 บำท ส ำหรับผลงำนอยู่ในรูปแบบโปสเตอร์
ขนำด A3 สื่อถึงกำรรณรงค์งดดื่มเหล้ำเข้ำพรรษำ ส่งได้มำกกว่ำ 1 
ผลงำน ทั้งแบบบุคคลหรือรวมเป็นทีม 
 สำมำรถส่งผลงำนได้ทีง่ำนวินัยฯ ชั้น 3 กองกิจกำรนิสิต อำคำร 
 

ระพีสำคริก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤภำคม 2561 สอบถำม
รำยละเอียดได้ที่ พี่ชำ โทรศัพท ์084 – 421 – 0206  

เทคนคิกำรใช้เครื่องมอืและหอ้งปฏบิตักิำร เพือ่นสิติ มก. 
ฝ่ำยเครื่องมือและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ สถำบันวิจยัและพฒันำ 

แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 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) 

 สมัครเรยีน 

 คณะสงัคมศำสตร์ รับสมัครนิสติระดับปริญญำโทหลักสูตร 
ศิลปศำสตรมหำบัณฑติ สำขำกำรบริหำรและพฒันำสังคม (ภำคพิเศษ) 
รุ่นที่ 69 ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2561 รับผู้ส ำเร็จปริญญำตรีทุก
สำขำ สนใจสมัครไดต้ั้งแต่บัดนีถ้ึงวันที่ 20 พฤษภำคม 2561 ที่ ชั้น 1 
อำคำรบรรเจิดคติกำร สอบถำมรำยละเอียดที่โทรศัพท์ 02 – 561 – 
3125 ต่อ 11 หรือดูที่ http://sd.grad.ku.ac.th  
 โครงกำรปรญิญำโทสำขำกำรบริหำรทรพัยำกรปำ่ไมแ้ละ
สิง่แวดลอ้ม ภำคพิเศษ คณะวนศำสตร์รับสมัครนสิิตระดบัปริญญำโท 
(ภำคพิเศษ) ปีกำรศึกษำ 2561 รุ่นที่ 22 สนใจสมัครได้ตัง้แต่บัดนี้ถึง
วันที่ 20 พฤษภำคม 2561 สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02 
– 942 – 8600 หรือดูที่ www.admin.forest.ku.ac.th 

สมัครงำน 

 คณะวศิวกรรมศำสตร ์รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง
อำจำรย์ สังกัดภำควชิำวิศวกรรมเคร่ืองกล วุฒิปริญญำเอก สนใจสมัคร
ได้ตั้งแต่บดันี้ถึงวนัที่ 25 พฤษภำคม 2561 ที่ส ำนักงำนเลขำนุกำร ชั้น 2 
อำคำรชูชำติ ก ำภู สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02 – 797 – 
0999 ต่อ 1154 หรือดูที่ www.eng.ku.ac.th  

http://www.ku.ac.th/
http://sd.grad.ku.ac.th/
http://www.admin.forest.ku.ac.th/
http://www.eng.ku.ac.th/

