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ปฏิทินข่าว   
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561  
เวลา 08.00 -16.00 น. :  ส านักทะเบียนและประมวลผล จัดสัมนา 
   เชิงปฎิบัติการ การบริหารหลักสูตร  
   ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุมธีระ 
   สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมงานปฐมนิเทศ  

 พนักงานใหม่ ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2      
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.30 – 12.00 น. :  ส านักงานสภา ประชุมคณะกรรมการ 
 สรรหาผู้อ านวยการส านักหอสมุด ณ 
ห้อง ประชุม 5 และ ห้องประชุม 8 
 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. :  กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 มก. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 15.00 – 16.30 น. :   ส านักงานสภา ประชุมหารือการพัฒนา 
 รูปแบบการจัดประชุมสภา ณ ห้อง  
ประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561  
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ส านักประกันคุณภาพ ต้อนรับคณะ 
                                เยีย่มชมจากบริษัท TheRanking  
                                ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 15.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาผลงานทางวิชาการ ณ ห้อง
ประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วันพุธที่ 10 เมษายน 2561 
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมเชื่องโยงข้อมูล 

นิสิตกับส านักทะเบียนและประมวลผล 
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2   
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 15.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมผู้ทรงคุรวุฒิ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ ณ ห้อง
ประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 
 

  

วันพฤหัสบดีที ่12 – วันจนัทร์ที่ 16 เมษายน 2561 
                          หยดุชดเชยวันสงกรานต์ 
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561  
เวลา 08.30 – 16.30 น. :  กองการเจ้าหน้าที่ ประชุม    

           คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง 
           วิชาการ ณ ห้องประชุม 8 
   ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.30 – 12.00 น. :  กองการเจ้าหน้าที่ ประชุม 
            คณะท างานยกร่างข้อบังคับ 
            การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
            ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 
    อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ส านักงานอธิการบดี ประชุม

คณะกรรมการประจ าส านักงาน 
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ปฏิทินกิจกรรม 

สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุง่บางเขน   
             มก. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 
2561 สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน วันที่ 10 เมษายน 2561 
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิิริ 
             โดยชว่งเช้าเวลา 07.00 น. พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 
จ านวน 40 รูป ณ บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ช่วงบ่ายเวลา 
14.00 น. ขบวนแห่พระพุทธรูป และขบวนรถบุปผชาติ/เทพี
สงกรานต์ และรดน้ าด าหัวขอพร ณ ซุ้มบริเวณเวทีการแสดง
ดนตรี การประกวดเทพีสงกรานต์  
การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/เสื้อม่อฮ่อม/เสื้อลายดอก 
ปัจฉิมนิเทศ 
                มก .บางเขน จัดงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารจักร
พันธ์เพ็ญศิริ 
               กิจกรรมการบรรยาย ใน หัวข้อ แรงบันดาลในในการ
ท างาน การท าดีเพ่ือสังคม โดยคุณวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ศิษย์เก่าวนศาสตร์ KU 59  
กล่าวปัจฉิมกถา โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
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รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และกล่าว
ข้อคิดส าหรับว่าที่บัณฑิตใหม่ โดย ดร.วิฑูตย์ สิมะโชคดี KU 33 
นายกสมาคมนิสิตศิษย์เก่าฯ  
               นิสิตที่เข้าร่วมงานจะได้รับของที่ระลึก และ บัตร
ส่วนลดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
www.ku.ac.th 
งานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการประเมินวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร  
  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ครั้งที่ 11 
 “LCA Food 2018 : 11th International Conference on Life 
Cycle Assessment of Food"  ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 
2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นงานที่มีการจัดทุก ๆ 
2 ปี ในทวีปยุโรปและอเมริกา มีนักวิชาการเข้าร่วมประชุมมากกว่า 
500 คน จากหลายๆทวีป 
         งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต
ด้านเกษตรและอาหารนี้ ถือเป็นการจัดงานนี้ครั้งแรกในภูมิภาค
เอเชีย และเป็นโอกาสส าคัญในการแสดงความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานด้านนี้ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ
ไทย 
  จึงขอเรียนเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนส ารองที่
นั่ง และอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.lcafood2018.com/ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  คุณอัญญารัตน์ 084 – 540 - 3238 
หรือ Website: http://www.vgreenku.org 
เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาคฤดูร้อน) 
  ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาคฤดูร้อน)  
ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี 
โปรตุเกส สเปน รัสเซีย อิตาเลียน อารบิก เวียดนาม พม่า 
อินโดนีเซีย เขมร และภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ เริ่มอบรม
วันที่ 26 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม 2561 โดยแบ่งเป็น  
www.lang.human.ku.ac.th  
  อบรมในเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00– 
12.00 น. หรือ 13.00 – 16.30 น.)แบ่งเป็น รอบท่ี 1 วันที่ 11 – 27 
มิถุนายน 2561 และ รอบที่ 2 วันที่ 2 – 18 กรกฎาคม 2561 
อบรมนอกเวลาราชการ วันที่ 26 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม 2561 
อบรมวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.30 น. หรือ เวลา 13.00 –  
16.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 15.00 น.   
   ผู้สนใจสมัครได้ท่ี ศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬา
ภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร ์

ตั้งแตวั่นที่ 17 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2561 สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 – 2942 – 8888 – 9 ต่อ 
2022 – 2024 หรือดูที ่www.ku.ac.th  
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ 
  มก. ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จัดงาน ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยข้าวไทย  
สู่ไทยแลนด์ 4.0” เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการในการน าเสนอ 
แลกเปลี่ยน และจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร รวมทั้งชุมชน
ท้องถิน่ทั่วประเทศ และ เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย
ด้านข้าวของประเทศ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
  ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดและลงทะเบียนเพิ่มเติมที่ 
www.ku.ac.th  
เปิดอบรมการท าธุรกิจจากการเลี้ยงไส้เดือน 
  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เปิดอบรมหลักสูตร “การท าธุรกิจ
จากการเลี้ยงไส้เดือน”เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและ
ความรู้ความเข้าใจ วิธีการในการเลี้ยงไส้เดือน และต่อยอดสู่การ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนไปประกอบอาชีพการเลี้ยงไส้เดือนเชิง
การค้าได้ อบรมระหว่าง 15 – 18 พฤษภาคม 2561 
ณ อาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ผู้สนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ 
www.ku.ac.th สอบถามโทรศัพท์ 02- 942 – 8812   
เปิดรับสมัคร ป.โท 
            โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 
คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท รุ่นที่ 22 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561   
  ผู้สนใจดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
www.kimba.bus.ku.ac.th/kimba2017/ 
สอบถามโทรศัพท์ 02 – 942 - 8691 
  โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 23  
รอบสอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2561  
          ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ku.ac.th  
ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 02 – 561- 3480 ต่อ 101  
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