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ปฏิทินข่ำว   
วันจันทร์ที่ 26 มีนำคม 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการชมรม มก.

อาวุโส ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป ี

เวลา 09.30 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหาร มก. 
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 
ก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ  
50 ปี 

วันอังคำรที่ 27 มีนำคม 2561 
เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมขอต าแหน่งทาง

วิชาการ ณ ห้องประชุม 5 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป ี

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับและหารือร่วมกับ
คณะผู้บริหารจาก Asian Food and 
Feed Insect- Association (AFFIA) ณ 
ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 
ปี 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการบรรจุต าแหน่งอาจารย์ 
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ปี 

เวลา 12.00 – 16.00 น. : ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 
สื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ณ ห้อง
ประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป ี

เวลา 13.00 – 16.30 น. : ประชุมคณะท างานโครงการความร่วมมือ 
ระหว่าง มก.และ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด ณ ห้องประชุมก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ  50 ป ี

วันพุธที่ 28 มีนำคม 2561 
เวลา 08.00 – 16.30 น. : กองยานพาหนะฯ จัดโครงการฝกึอบรมการ

อนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการประชุมชี้แจง 
 
 

และรับฟังความคิดเห็นเร่ือง เส้นทาง
ความก้าวหน้าของคณาจารย์โรงเรียน
สาธิตแห่ง มก. ณ ห้องประชุมก าพล   
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ  50 ปี 

วันพฤหัสบดีที ่29 มีนำคม 2561 
เวลา 08.00 – 16.30 น. : กองยานพาหนะฯ จัดโครงการฝกึอบรม

การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร 
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

วันศุกรท์ี่ 30 มีนำคม 2561  
เวลา 08.00 – 16.30 น. : กองยานพาหนะฯ จัดโครงการฝกึอบรม

การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร 
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมขอต าแหน่ง
ทางวชิาการ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

เวลา 09.30 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการนโยบายการ
ประกันคุณภาพ คร้ังที่ 2/2561 ณ ห้อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 10.00 – 12.00 น. : งานประชาสัมพนัธ์ ประชุมเก่ียวกับ 
Social online listening & Total 
solutions ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 1 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมสรา้งศาลาเกษตร 75 ปทีี่วัด   
พระศรีมหาธาต ุณ ห้องประชุมก าพล 
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ  50 ปี 

ปฏิทินกิจกรรม 
Job Fair  

กองกิจการนิสิต จัดงานบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พบผู้ประกอบการ คร้ังที่ 27 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 
เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ อาคารระพี สาคริก และอาคารจุฬาภรณ์
พิศาลศิลป์  
ดุริยคีตำอุษำคเนย์ กัลยำณิวัฒนำนุสรณ์ 

สถาบนัภาษาศาสตร์และวฒันธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมทางดนตรี  ดุริยคตีา
อุษาคเนย์ กัลยาณิวฒันานสุรณ ์ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมและแสดงดนตรี ชัน้ 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ กิจกรรม 
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เร่ิมตั้งแต่เวลา 17.15 – 19.00 น. ประกอบด้วย  
เวลา 17.15 – 19.00 น. การแสดงชุดที่ 1 กัลยาณิวฒันานุสรณ์ 
   บทเพลงชุด “คีตกัลยาณิวฒันาร าลึก” 

บทเพลง “สายสมร ศรีอโยธยา”  
การแสดงชุดที่ 2 ปฐมบทนครอุษาคเนย์  
บทเพลง “The ASEAN Way”  
บทเพลง “อาเซียนสามัคคี” 
การแสดงชุดที่ 3 ผสานเสน่ห์อุษาคเนย์
หรรษา บทเพลงและการแสดง “พื้นถิ่น
อุษาคเนย์”  
การแสดงชุดที่ 4 พรรณนาอุษาคเนย์สังคีต 

 บทเพลง “ASEAN Rhapsody”  
โดยวงดนตรีเคยู วินซิมโฟนี และวงวรุณรัตน ์ 

พิธีถวำยพระพรชัยมงคล  
 มก. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวนัคลา้ยวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรง
เจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ในวนัที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.30 
– 10.15 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
ก าหนดการ ดังนี ้
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนหน่วยงานถวายพุ่มดอกไม้สด/ลง

นามถวายพระพร 
วงดนตรี KU Wind Symphony บรรเลง
เพลง 

เวลา 09.00 – 10.00 น. หน่วยงานถวายพุ่มดอกไมส้ด  
เวลา 10.00 น.  พิธีถวายพระพรชัยมงคล  
เวลา 10.15 น.  เสร็จพิธี 

การแต่งกาย ชาย: ชุดสากล (ผกูเนคไท) หญิง: ชุดสุภาพ หรือ
แต่งกายโทนสีม่วง นิสิต: เครื่องแบบนสิิตชุดพิธีการ  
ป.ตรีสำขำนวัตกรรมกำรออกแบบผลิตภัณฑเ์ชิงบรูณำกำร 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่จ ากัดแผนการเรียน เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณา
การ ใช้ระยะเวลาเรียนปกติ 4 ปี ค่าเรียนปีการศึกษาละ 16,500 บาท 
เป็นหลักสูตรใหม่เพื่อผลิตบัณฑติให้มีความรู้ด้านนวตักรรมการออกแบบ
ที่น าเทคโนโลยีและปฏิบัติการการออกแบบทางนวัตกรรม โดยน าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาต่อยอดเป็นงานออกแบบ รับจ านวน 25 คน  

ผู้สมัครต้องมีคะแนน GPAX 20%  O-NET 30% (03, 04, 05 
= 20) GAT 10% PAT4 40% (74 = 40) สนใจติดต่อและสมัคร 
admission TCAS4 ติดต่อสอบถามได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
โทรศัพท์ 02 – 942 – 8960 – 3 ต่อ 204 
สัมมนำ “เครื่องมือทดสอบส ำหรับนวัตกรรมยำง” 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตร
และอุตสาหกรรม (Specialized center of Rubber and Polymer 
Materials in agriculture and industry: RPM) ภาควิชา   
วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. จัดสัมมนา “เครื่องมือทดสอบ
ส าหรับนวัตกรรมยางและวสัดุทีเ่ก่ียวข้อง” ระหว่างวันที่ 2 – 5 

 
 

เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี) คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
โครงกำรเรียนล่วงหน้ำ มก. รุ่นที่ 13 
 มก. เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหนา้ รุ่นที่ 
13 ปีการศึกษา 2561 เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษได้
มีโอกาสเข้าเรียนเนื้อหาที่ลึกและสูงขึ้นกวา่ใน 4 รายวิชา คือ 
คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นการพฒันาศักยภาพอย่าง
เต็มที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าศึกษารายวชิาในระดับอุดมศกึษา
ตามความถนัดและสนใจ 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษำยน – 18 พฤษภำคม 2561 
ทำงเว็บไซต์ www.regweb.registrar.ku.ac.th คุณสมบัติผูส้มัคร 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 ทีจ่ะเลื่อนขึ้นชัน้ศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 
สายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 4 เทอมเฉพาะหมวด
วิชาวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75  
รับสมัครทีมว่ำยน้ ำบุคลำกร มก.                                            

ทีมว่ายน้ าบุคลากร มก. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมและแข่งขัน
กีฬาว่ายน้ า ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 37  "มอดินแดงเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2561 สนใจติดต่อได้ที่ คุณจีรนนัท์ 
เพ็ญจันทร์ โทรศัพท์ 086 – 063 – 8600 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที ่11 
เมษายน 2561 
ศูนย์หนังสือ มก. จ ำหน่ำยเสื้อคอกลม KU 
          ศูนย์หนังสือ มก. น าเสนอเสื้อคอกลม KU ผ้า Hydro Tech 
(Warrix)  เนื้อผ้าดี ใส่สบาย เรียบหรู ระบายอากาศได้ดี หาซื้อได้
ที่ http://www.kubookol.com/warrix-shirt สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม โทร.02 – 942 – 8063 - 7 ต่อ 104 ,127     
รับสมัครศึกษำต่อ 

 โครงกำรบัณฑิตศึกษำสำขำบริหำรธุรกิจ (นำนำชำติ) 
คณะบริหำรธุรกิจ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 
22 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://kimba.bus.ku.ac.th/kimba2017/ 

โครงกำรปริญญำโทสำขำกำรบริหำรทรัพยำกรป่ำไม้และ 
สิ่งแวดล้อม ภำคพิเศษ คณะวนศำสตร์ รับสมัครนิสิตระดบัปริญญา
โท (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 22 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 
พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่ม www.admin.forest.ku.ac.th  

โครงกำรปริญญำโทสำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ภำค
พิเศษ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวนัที่ 2 
เมษายน – 18 พฤษภาคม 2561 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มที่ 
www.cs.sci.ku.ac.th/ms หรือโทรศัพท์ 02 - 942 – 8761-2    
สมัครงำน 

คณะสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได้ 
ต าแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ จ านวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีและ
ปริญญาโทสาขาวิชาเคมี สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เก่ียวข้อง ผู้สนใจยื่น
ใบสมัครได้ที่ส านักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม ถึงวันที่ 30 
มีนาคม 2561 สนใจติดต่อ โทรศัพท์ 02 – 579 - 2946 

 


