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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 18 ธนัวาคม 2560 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานกังานอธิการบดี ประชมุคณะกรรมการ

อทุธรณ์และร้องทกุข์ประจํา มก. ณ ห้อง

ประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 13.30 – 16.30 น. : สํานกังานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการ

สรรหาสํานกับริการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง

ประชมุ 5 และห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 

 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัองัคารท่ี 19 ธนัวาคม 2560 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : คณะอตุสาหกรรมเกษตร ประชมุสมัมนา

ฐานข้อมลูการบริโภคอาหารของคนไทย  

ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2  

อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุพิจารณา 

ตําแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชมุ 5  

ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง

ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 17.00 น. : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ลงนามบนัทกึ

ข้อตกลงความร่วมมือเพ่ืออนญุาตให้ใช้

สถานท่ีในการศกึษาและพฒันายาน 

พาหนะไฟฟ้าเพ่ือสาธารณะภายใน มก. 

กบั บริษัท เอม็เอ เพาเวอร์ โซลชูัน่ จํากดั 

 ณ ห้องประชมุกําพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 17.00 – 19.00 น. : สํานกังานการพฒันาการปฏิบติัราชการ 

มก. ประชมุคณะกรรมการประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชมุ 

9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

วนัพธุท่ี 20 ธนัวาคม 2560  
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ 

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง 

ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.00 – 15.00 น. : ชมรม มก.อาวโุส จดังานกตญั�ตุา      

ศ.วฒันา เสถียรสวสัด์ิ ณ ห้องประชมุธีระ 

สตูะบตุร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 09.30 – 12.00 น. : สํานกังานอธิการบดี ประชมุเครือข่าย

ผู้บริหารฝ่ายสนบัสนนุของหนว่ยงาน

ระดบัคณะ สถาบนั สํานกั ณ ห้อง

ประชมุกําพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  

อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 09.30 – 12.00 น. : ชมรม มก.อาวโุส ประชมุคณะกรรมการ

บริหารชมรม ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ประชมุพิจารณา

งบประมาณโครงการเสริมสร้างศกัยภาพ

นิสิต มก.สูส่ากล ปี 2561 ณ ห้องประชมุ 

8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการจดังาน

วนัเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2561 ณ ห้อง

ประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพฤหสับดท่ีี 21 ธนัวาคม 2560 
เวลา 09.00 – 16.30 น. : กองคลงั ประชมุคณะทํางานพิจารณาการ

นําเสนอความคุ้มครองของบริษัท 

ประกนัภยั ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.30 – 11.30 น. : อธิการบดีหารือกบั ผช.ปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เก่ียวกบัโครงการ 

นปส. ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุสมยัสามญั  

ครัง้ท่ี 12/2560 ณ ห้องประชมุกําพล  

อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
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วนัศกุรที์ 22 ธนัวาคม 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : สํานกังานอธิการบดี ประชมุคณะกรรมการ

ประจําสํานกังานอธิการบดี ณ ห้องประชมุ 

9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ปฏทิินกจิกรรม 
งานขอบคุณบคุลากร 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบคุลากรทกุท่าน ร่วมงาน

เลีย้งคณุบคุลากร มก. ประจําปี 2560 ในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 โดย

กิจกรรม แบ่งออกเป็น 

 กจิกรรมภาคเช้า เวลา 07.00 น. พิธีทําบญุตกับาตรพระสงฆ์ 

39 รูป ณ หน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี และเวลา 09.00 น. พิธีมอบ

รางวลับคุลากรดีเดน่สายวิชาการ สายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ 

รางวลัประกนัคณุภาพ รางวลัการประกวดสดุยอดผลงานและ

นวตักรรมการจดัการความรู้ ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ  

 กจิกรรมภาคบ่าย เวลา 17.00 น. – 21.00 น. งานเลีย้ง

ขอบคณุบคุลากร การประกวดการแสดงของหน่วยงานตา่งๆ ชิงถ้วย

รางวลัและเงินสดรวมมลูคา่ 20,000 บาท การแสดงวงดนตรีเคยู

แบนด์  วงดนตรีลกูทุ่งดาวกระจยุ การจบัรางวลัเงินสด 75 รางวลั เป็น

เงินสดรวม 260,000บาท ณ บริเวณสนามบาสเก็ตบอลและหน้า

อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ดรูายละเอียดท่ี www.ku.ac.th 

มก.เปิดบ ้าํนตลาดนดัหลกัสตูร   

 สํานกัทะเบียนและประมวลผล จดังานตลาดนดัหลกัสตูร ครัง้

ท่ี 22 โครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต ท่ีมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์” เพ่ือนกัเรียน อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครองและ

ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมลูการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาเพ่ือใช้

ประกอบการตดัสินใจในการเข้าศกึษาต่อในคณะ/สาขาวิชาตรงตาม

ความสนใจ รวมทัง้ทราบแนวทางในการสอบเข้าในคณะและสาขา 

วิชาท่ีสนใจ และขอเชิญฟังการบรรยายการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา

ในระดบัอดุมศกึษาระบบใหม ่TCAS โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอิสระ

ธรรม และการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมเปิดบ้าน (open house) ห้องปฏิบติัการและ

บรรยากาศภายในคณะของ มก. บางเขนท่ีนกัเรียนสนใจให้ชมอีกด้วย 

ในวนัท่ี 11 –12 มกราคม 2561เวลา 08.00 –15.00 น. ณ อาคารจกัร

พนัธ์เพ็ญศิริ 

การประชมุทางวิชาการคร ัง้ท่ี 56  

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จดัการประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 56 ระหวา่งวนัท่ี 30 มกราคม - 2

กมุภาพนัธ์ 2561 โดยเปิดโอกาสให้นกัวิจยั นกัวิชาการ และผู้สนใจ 

เข้าร่วมประชมุและนําเสนอผลงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันา 

ประเทศใน 3 หมวดวิชาการ 12 สาขา ทัง้ในภาคบรรยาย ภาค

โปสเตอร์ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้แก่  

 หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

กบั สาขาพืช สาขาสตัว์ สาขาประมงสาขาสตัวแพทยศาสตร์ และ

สาขาสง่เสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์   

 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

ประกอบด้วยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิทยาศาสตร์และพนัธุวิศว- 

กรรม สาขาอตุสาหกรรมเกษตร สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 หมวดวิชาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ประกอบด้วยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาศกึษาศาสตร์ สาขา

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 ผู้สนใจดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี http://annualconference. 

ku.ac.th/และสอบถามได้ท่ี ฝ่ายบริการการศกึษา สํานกัทะเบียนและ

ประมวลผล โทรศพัท์ 0 – 2118 – 0145  

มก. จดัอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติผลทางการเกษตรและ

อตุสาหกรรมเกษตร จดัการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเน้นการเพ่ิม

มลูคา่พืชเศรษฐกิจแก่ผู้สนใจ จํานวน 10 หลกัสตูร โดยไมเ่สยีคา่ใช้ 

จ่าย สามารถดรูายละเอียดและสมคัรอบรมได้ท่ี http://kapi.ku.ac.th/ 

course หรือสอบถามเพ่ิมได้ท่ีโทรศพัท์ 02 - 942 – 8600 – ตอ่ 208 

มก. รบัสมคัรงาน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยัเงิน

รายได้ ดงันี ้ตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี จํานวน 2 อตัรา วฒิุ ป.

ตรี ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป จํานวน 1 อตัรา วฒิุ ป.ตรี 

สมคัรได้ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 ท่ีสํานกังานเลขาน-ุ 

การ ชัน้ 2 อาคารชชูาติ กําภ ูคณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบถาม

รายละเอียดได้ท่ีโทรศพัท์ 02 – 797 – 0999 หรือ www.eng.ku.ac.th  

 คณะสิ่งแวดล้อม รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ 

ตําแหน่งนกัวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อตัราวฒิุปริญญาโทสาขาเคมี

หรือสิ่งแวดล้อม  สมคัรได้ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 ท่ี

สํานกังานเลขานกุาร คณะสิ่งแวดล้อม สอบถามรายละเอียดได้ท่ี

โทรศพัท์ 02 – 579 – 2946  

 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั 

ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 อตัรา วฒิุปริญญาเอก ทางด้านเกษตร 

ศาสตร์ สาขาสง่เสริมการเกษตร หรือด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

พฒันาชนบท สมคัรได้ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 19 มกราคม 2561 ท่ี 

อาคารวิทยบริการ ชัน้ 4 สํานกัสง่เสริมและฝึกอบรม ดรูายละเอียดท่ี 

www.eto.ku.ac.th 

 

 

http://kapi.ku.ac.th/course

