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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 27 พฤศจกิายน 2560 
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชมุสภามหาวิทยาลยั ณ ห้องประชมุ

กําพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 

50 ปี 

เวลา 14.30 – 16.30 น. : ประชมุโครงการความร่วมมือระหวา่ง มก.

และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั ณ ห้อง

ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ  

 50 ปี 

วนัองัคารท่ี 28 พฤศจกิายน 2560 
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง

ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : พิธีลงนามข้อตกลงให้ใช้สิทธิในผลงาน 

 วิจยั “กาวนํา้ท่ีมีสว่นผสมของนํา้ยา

ธรรมชาติ, ฟีนอลิก เรซิน และกมัโรซินและ

กรรมวิธีการผลิต” และลงนามตอ่ยอด

พฒันาผลงานวิจยัเดิม “กาวนํา้ยางแข็งตวั

และไฟลามช้าสําหรับแผ่นบอร์ดจากเศษ

ผ้า” และพิธีรับมอบทนุวิจยัและพฒันา 

 ระหวา่ง มก. บริษัทสามพิม จํากดั และ 

สํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน)  ณ ห้องประชมุกําพล อดลุวิทย์ 

ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ

พิจารณาบรรจตํุาแหน่งอาจารย์ ณ ห้อง

ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชมุคณะกรรมการประจําสาํนกังาน

อธิการบดี ณ ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 

วนัพธุท่ี 29 พฤศจกิายน 2560 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง  

     

 ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : มก. ต้อนรับนกัวิชาการจาก

Diponegoro University, Indonesia ณ 

ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ  

50 ปี 

เวลา 09.00 – 17.00 น. : คณะประมง จดัโครงการสมัมนา 

   วิชาการเร่ือง “สร้างโอกาสกุ้งไทยด้วย

   พนัธุศาสตร์โภชนาการและการจดัการ” 

   ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1  

   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุผู้ทรงคณุวฒิุ

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง

ประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุสภาพนกังาน

สมยัสามญั ครัง้ท่ี 11/2560 ณ ห้อง

ประชมุกําพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 

วนัพฤหสับดท่ีี 30 พฤศจกิายน 2560 
เวลา 08.00 – 14.00 น. : กองกิจการนิสิต จดัพิธีมอบทนุ มก. 

   ประจําปี 2560 ณ ห้องประชมุสธุรรม 

   อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะ 

กรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 

50 ปี 

วนัศกุรท่ี์ 1 ธนัวาคม 2560 

เวลา 08.00 – 16.30 น. : สํานกัประกนัคณุภาพ ประชมุโครงการ

รางวลัคณุภาพฯ ครัง้ท่ี 11 ณ ห้อง

ประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 

ปฏทิินกจิกรรม 
วนันนทรทีรงปลูก ดนตรทีรงโปรด สบืสานวนัทรงดนตร ี
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตและบคุลากร  
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ร่วมงานวนัท่ีระลกึ “วนันนทรีทรงปลกู ดนตรีทรงโปรด สืบสานวนัทรง

ดนตรี” วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 –18.30 น. ณ 

หอประชมุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือรําลกึและสํานกึในพระมหา

กรุณาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 

บรมนาถบพิตร  พร้อมทัง้ประกาศความจงรักภกัดีสืบสานพระราช

ปณิธานเพ่ือพฒันาตนเองและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า  

กจิกรรม :  * ชมวีดิทศัน์เหตกุารณ์ประวติัศาสตร์ รัชกาลท่ี 9 

  เสดจ็ฯ มาทรงปลกูต้นนนทรี 9 ต้น และทรงดนตรี 

  * นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วาง 

  พวงมาลยัหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ รัชกาลท่ี 9  

  * อธิการบดีรายงานสขุภาพต้นนนทรี 

  * นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กลา่วรําลกึ

  ในพระมหากรุณาธิคณุของรัชกาลท่ี 9  

  * ร่วมร้องเพลง เกษตรศาสตร์ สดดีุพระเกียรติ 

  ต้นไม้ของพ่อ  

  * ผู้บริหารมอบ “ต้นกล้านนทรี” แก่ผู้แทนนิสิตทกุ

  คณะ 

การแตง่กาย ผู้บริหาร มก. : ชดุเบลเซอร์ มก. / 

บคุลากร : ชดุสภุาพ   / นิสิต : เคร่ืองแบบนิสิตชดุพิธีการ 

ร่วมบรจิาคโลหิต 
 คณะวนศาสตร์ เชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 

“ทําความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรําลกึ สํานกึในพระมหากรุณาธิคณุ” 

ในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โถง

อเนกประสงค์ ชัน้ 1 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี  

อบรมปฏบิติัการ Key to Success : How to Prepare Your 
Manuscript for Scientific Journal Submission 
 สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นกัวิจยั 

บคุลากร และนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบติัการ 

A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : How to Prepare 

Your Manuscript for Scientific Journal Submission ระหว่าง

วันที่ 9 - 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร วิทยากรโดย ศ.ดร.วิฑรูย์ 

ปริญญาวิวฒัน์กลุ จาก School of Nutrition and Food Sciences, 

Louisiana State University Agricultural Center, USA 

      ผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ Manuscript Writing Camp 

ต้องสง่บทความต้นฉบบังาน วิจยัเบือ้งต้นให้ ศ.ดร.วิฑรูย์ พิจารณา

หวัข้อดงันี ้Corresponding author name, Title  Abstract (250 

words Max), Tables and Figures, A list of references of the 

manuscript, Intended preferred journals for submission โดย 

 

 

สง่มาท่ี  E-mail: rdinnj@ku.ac.th ภายใน 15 ธันวาคม 2560 

สอบถามเพ่ิมเติม โทร. 02 – 579 - 5547 ตอ่ 16 (คณุธีรศกัด์ิ) / 02 - 

579 - 5547 ตอ่ 13 (คณุนิศานาถ)                                                                                             
ว่ิงตะลยุทุ่งบางเขน ChemKU Walk&Run 2018                     
 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ร่วมกบัชมรมศิษย์เก่า ขอเชิญเดินว่ิงเพ่ือสขุภาพ 

“เดนิ วิ่ง ตะลุยทุ่งบางเขน 2561 Bangkhen Walk & Run 

2018” ในวันอาทติย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เพ่ือหารายได้สมทบทนุพฒันาการเรียนการสอน

ของภาควิชา และสนบัสนนุกิจกรรมการศกึษาของนิสิต ร่วมออก

กําลงักายเพ่ือให้ร่างกายมีสขุภาพดี เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี

ระหวา่งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจบุนั และบคุลากร                                                                                

 ผู้สนใจสมคัรได้ท่ี http://chem.sci.ku.ac.th/marathonคา่

สมคัรทกุระยะ 3, 5, 10 กิโลเมตร 500 บาท ชําระผ่าน : ธ.กสิกร

ไทย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน เลขที่

บัญชี :  033-1-26764-3 ช่ือบัญชี :  ว่ิงตะลยุทุ่งบางเขน 2561 

และติดตามข่าวสาร www.facebook.com/chem.ku.alumni 

รบัสมคัรงาน                                                             
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั 

ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 อตัรา วฒิุปริญญาเอกสาขาวิศวกรรม 

เคร่ืองกล และพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ ตําแหน่งผู้ปฏิบติั 

งานบริหาร จํานวน 1 อตัรา วฒิุ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม/บริหาร 

ธุรกิจ ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมคัรท่ี www.eng.ku.ac.th สมคัร

ภายในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560                                            

 คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั 

ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 2 อตัรา วฒิุปริญญาเอกทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ ผู้สนใจย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ

เศรษฐศาสตร์ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ดรูายละเอียด

เพ่ิมเติม http://calendar.ku.ac.th/file/Econ%202.pdf  

  ขอเชิญเท่ียวงาน  

“เกษตรกําแพงแสน” 

2 -11 ธันวาคม 2560  www.kps.ku.ac.th 

***********                                                                                       

“เกษตรแฟรป์ากชอ่ง ’60” 

8 - 11 ธันวาคม 2560 

ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาต ิอ.ปากช่อง                     

จ.นครราชสีมา  โทร. 061 558 – 5280 – 1 
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