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ปฏทินิข่ำว   
วันจนัทร์ที ่12 กมุภำพนัธ ์2561 

เวลำ 08.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมพิจำรณำ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ณ ห้องประชุม 6  
ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

เวลำ 09.30 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำร ณ ห้อง 
ประชุม 5 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

เวลำ 13.30 – 16.30 น. : กองกลำง ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร มก. 
ณ ห้องประชุมก ำพล อดลุวิทย์ ชั้น 2  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี    

เวลำ 14.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. ประชุมจัดท ำระเบียบ
วำระกำรประชุมสภำ มก. ณ ห้องประชุม 8 
ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

วันองัคำรที่ 13 กมุภำพนัธ ์2561 

เวลำ 13.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมขอ Require 
ment ร่วมกับ SCB ณ ห้องประชุม 6  
ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

วันพฤหสับดีที ่15 กมุภำพนัธ ์2561 
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมขอต ำแหน่งทำง

วิชำกำร ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

เวลำ 13.30 – 16.30 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. ประชุมคณะกรรมกำร 
สรรหำคณบดีคณะวิทยำศำสตร ์ณ ห้อง
ประชุม 8 ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

วันศกุร์ที ่16 กมุภำพนัธ์ 2561 

เวลำ 13.00 – 16.30 น. : ส ำนักงำนสภำ มก. ประชุมคณะกรรมกำร 
สรรหำคณบดีคณะศึกษำศำสตรแ์ละพัฒน
ศำสตร ์ณ ห้องประชุม 5 และห้องประชุม 8 
ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

 ปฏทินิกจิกรรม 
อบรม“ผูต้รวจสอบอำคำร” รุน่ที่ 50  

สถำบนัวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศำสตร์ จัด 
อบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอำคำร” รุ่นที่ 50 โดยจัดอบรมในวัน
เสำร ์– อำทิตย์เวลำ 09.00 –16.00 น. แบ่งเป็น ภำคทฤษฎีวนัที่ 17 
–18 ,24 – 25 ก.พ. และ 3 – 4 มี.ค. 61และภำคปฏิบัติวันที่ 10 – 
11 มี.ค. 61 ณ อำคำร 9 ชั้น 2 ห้อง 9208 ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ 
(อำคำรบุญสม สุวชิรัตน์) เพื่อรองรับผู้ที่ต้องกำรขึ้นทะเบียนเปน็ผู้
ตรวจสอบอำคำรโดยหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นคร้ังนี้ เนน้กำร
ตรวจสอบสภำพกำรใช้อำคำรดว้ยสำยตำ หรือเครื่องมือวัดพื้นฐำน
เท่ำนั้น ผู้สมัครต้องเป็นวิศวกร และสถำปนิกที่มีใบประกอบวชิำชีพ
ตั้งแต่ระดับภำคีขึน้ไป รับจ ำนวน 60 คน ค่ำลงทะเบียน คนละ 
20,000 บำท  
 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถำบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
อำคำร 9 ชั้น 8 คณะวิศวกรรมศำสตร์ โทรศัพท์ 0 –2945 –8389 
หรือดูที่ www.fpei.ku.ac.th ภำยในวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561 

อบรมหลกัสตูร วศิวกรรมป้องกนัอคัคภีัย รุน่ที ่45  
 สถำบนัวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศำสตร์ เปิด
อบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 45 วันที่ 3 – 25 
มีนำคม 2561 อบรมวันเสำร์และวันอำทิตย์ ทั้งหมด 8 วัน ณ อำคำร 
9 ชั้น 2 อำคำรบุญสม สุวชิรัตน ์รับจ ำนวน 40 ท่ำน ลงทะเบียนท่ำน
ละ 22,000 บำท (พิเศษ ช ำระเงินก่อนวันที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2561 
เพียงท่ำนละ 21,000) ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจะได้รับวฒุิบัตรจำกสถำบนั
วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และยังได้รับคะแนน CPD จำกสภำวศิวกร
ด้วย  
 ผู้สนใจสมัครได้ที่ สถำบนัวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย โทรศัพท์ 
02 – 942 – 8389 

วันสร้ำงงำน ดงตำลสำนฝนั 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ จัดงำน วนัสร้ำงงำน ดงตำลสำนฝัน 
Job Fair คร้ังที่ 15 ระหว่ำงวันที่ 19 – 20 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 
09.00 – 16.00 น. ณ อำคำรชชูำติ ก ำภู คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

อบรมกำรขยำยพนัธุไ์มด้อก ไมป้ระดบัดว้ยเทคนคิกำร
เพำะเลีย้งเนื้อเยือ่รุน่ที่ 48  

 ศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร 
ก ำแพงแสน เปิดอบรม“กำรขยำยพันธุไ์ม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิค 
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กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 48 ระหว่ำงวันที่ 21 - 23 มีนำคม 2561 
กำรอบรมประกอบด้วย กำรบรรยำย และกำรฝึกปฏิบัติ ทัง้นี้ ผูเ้ข้ำรับ
กำรอบรมได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เก่ียวกับควำมรู้พื้นฐำนของเทคนิค
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไมป้ระดับและน ำเทคนิคตำ่ง ๆ ไปใช้ได้
อย่ำงเหมะสมกับพืชแตล่ะชนิด อำทิ กล้วยไม้ หนำ้วัว เฟิร์น บอนสี 
วำสนำ กุหลำบ เป็นตน้และเพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำวชิำกำรข้ันสูง
ทำงดำ้นเทคโนโลยีชีวภำพและพันธุวิศวกรรมด้ำนพชืต่อไปรับจ ำนวน 
30 คน ค่ำลงทะเบียน คนละ 3,800 บำท   
 ผู้สนใจสอบถำมไดท้ี่ โทรศัพท์ 034 – 281092 ต่อ 485 ,440 
หรือที่  E-mail: rdisrj@ku.ac.thและที่ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th 
เทคนคิการใชเ้ครือ่งมือและหอ้งปฏบิติัการ เพือ่นสิติ มก. 
 ฝ่ำยเครื่องมือและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ สถำบันวิจยัและพฒันำ
แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดโครงกำรกำรเพิ่มศักยภำพกำรใช้
เครื่องมือวิทยำศำสตร์เทคนิคกำรใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติ กำร เพื่อ
นิสิต มก. ประจ ำปี 2561 โดยมนีโยบำยกำรเพิ่มกำรบริกำรวชิำกำรแก่
นิสิตมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตรใ์ห้มำกข้ึน โดยจัดท ำโครงกำร เทคนิค
กำรใช้เคร่ืองมือและห้องปฏิบัติกำร เพื่อนิสิต มก. เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้
และทักษะกำรใช้เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเทคนคิทำงด้ำน 
Gas Chromatography, High Performance Liquid 
Chromatography, Electrofusion, Atomic Absorption 
Spectrophotometry, Scanning Electron Microscope, 
Transmission Electron Microscope, Biolistic Gun และเครื่องมือ
พื้นฐำนส ำหรับกำรวิจัยด้ำนอณชูีววิทยำ เป็นตน้ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อ
นิสิตสำมำรถน ำไปปรบัใช้ในงำนวิจัยที่ก ำลังด ำเนินกำรได้ หรือน ำไปวำง
แผนกำรด ำเนนิงำนในอนำคตให้ด ำเนิน งำนวิจัยให้มีประสิทธภิำพสูงสดุ
ต่อไป รับจ ำนวนจ ำกัดหัวข้อกำรบรรยำยละ 20 คน 
 ผู้สนใจอบรมติดต่อได้ที่ชัน้ 2 อำคำรปฏิบตัิกำรวิจัยกลำง ฝำ่ย
เครื่องมือและวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ระหว่ำงเดือนมกรำคม 2561 – กันยำยน 
2561 ดูรำยละเอียดได้ที่ www.ku.ac.th (นิสติปริญญำตรี มก.จะได้รับ
ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรหัวข้อละ 2 ชั่วโมง) 

เสวนำ เรือ่ง อำหำรทะเลปลอดภยั “สบำยใจเมือ่รบัประ 
ทำน” รองรบัโครงกำรระเบียงเศรษฐกจิภำคตะวันออก 

ศูนย์นวัตกรรมวิทยำกำรอำหำร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
โดย คณะประมง ภำควชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร คณะ
อุตสำหกรรมเกษตร และสถำบนัค้นคว้ำและพฒันำผลิตภัณฑ์อำหำร 
ร่วมจัดงำนเสวนำ เรื่อง อำหำรทะเลปลอดภยั “สบำยใจเมือ่
รบัประทำน” รองรบัโครงกำรระเบยีงเศรษฐกจิภำคตะวนัออก ในวนัที ่
22 กมุภำพนัธ ์2561 เวลำ 08.30 – 13.00 น. ณ หอ้งบหุลนัพทิกัษพ์ล 
สถำบนัคน้ควำ้และพฒันำผลติภณัฑ์อำหำร 

 

 ส ำหรับหัวข้อเสวนำประกอบด้วย สถำณกำรณ์อำหำรทะเล
ปลอดภยัและกำรควบคมุกำรหำ้มใชฟ้อรม์ำลนีในผลติภณัฑอ์ำหำร
ทะเล โดย คุณสุวิมล กีรติวิริยำภรณ์ ผู้ตรวจรำชกำรกรมประมง ข้อ
ก ำหนดกำรเจือปนในอำหำรทะเล โดย ดร.จุฑำ มุกดำสนิท ภำควิชำ
ผลิตภัณฑป์ระมง คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ นวตักรรม
กำรแปรรปูเพื่อเพิม่มลูคำ่อำหำรจำกปลำทะเล โดย ดร.อัญชลี อุษณำ
สุวรรณกุล นักวิจัย สถำบันคน้คว้ำและพฒันำผลิตภัณฑ์อำหำร 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ มำตรฐำนควำมปลอดภยัและกำร
ตรวจสอบคณุภำพอำหำรทะเล โดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 
ภำควิชำผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
และกำรสำธติกำรตรวจสอบฟอร์มำลนีดว้ยนวตักรรม โดย ผศ.ดร.
ชัชวำล วงศช์ูสุข ภำควชิำฟสิิกส ์คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยั 
เกษตรศำสตร์ ด ำเนินรำยกำรโดย ผศ.ดร.วรำภำ มหำกำญจนกุล 
ภำควิชำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร คณะอุตสำหกรรม
เกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

คณะมนษุยศำสตรจ์ดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ 

 หลักสตูรขบัร้องเพลงขัน้พืน้ฐำน อบรมวนัที่ 17 และ 24 
กุมภำพันธ์ 2561 วันที่ 3 และ 10 มีนำคม 2561 จ ำนวน 12 ชัว่โมง 
ณ ห้องแสดงดนตรี ชัน้ 10 อำคำรจุฬำภรณ์พิศำลศิลป์คำ่ลงทะเบียน 
3,000 บำท 
 หลักสตูรพธิกีรและผูด้ ำเนนิรำยกำรมอือำชพี อบรมวนัที่ 22 – 
23 กุมภำพันธ์ 2561 อำคำรมนุษยศำสตร์ 1 ค่ำลงทะเบยีน 3,500 บำท 
 หลักสตูรสดุยอดเลขำนกุำรผูบ้รหิำรยคุใหม ่อบรมวนัที่ 27 – 28 
กุมภำพันธ์ 25 61 ณ ห้อง 105  อำคำรมนุษยศำสตร์ 1 ค่ำลงทะเบียน 
3,800 บำท 
 สนใจสมัครได้ตัง้แต่บัดนี้ถึงวันที ่18 กุมภำพันธ์ 2561 สอบถำม
รำยละเอียดที่คุณงำมชืน่ หวำนหอม โทรศัพท์ 02 – 579 – 5566 – 8 
ต่อ 1108 

รับสมคัรงำน 

 คณะวศิวกรรมศำสตร์ รบัสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัยต ำแหน่ง
อำจำรย์ จ ำนวน 1 อัตรำ สงักัดภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน้ ำ วุฒิ
ปริญญำเอก วิศวกรรมทรัพยำกรน้ ำ วิศวกรรมโยธำ วิศวกรรม
ชลประทำน หรือสำขำที่เก่ียวข้อง 
 สนใจสมัครได้ตัง้แต่บัดนี้จนถึงวนัที่ 29 มิถุนำยน 2561 ณ 
อำคำรชูชำติ ก ำภู สอบถำมที่โทรศัพท์ 02 – 797 – 0999 ต่อ 1154 
 สถำบนัวจิยัและพฒันำแหง่มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ รับสมัคร
พนักงำนเงินรำยได้ ต ำแหน่งพนกังำนขับรถยนต์ เพศชำย วฒุิไมต่่ ำกว่ำ
มัธยมศึกษำตอนต้น มีใบอนุญำตขับขี่ 
 สนใจสมัครได้ตัง้แต่บัดนี้จนถึงวนัที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 ณ ชั้น 
1 อำคำรสุวรรณวำจกกสิกิจ สอบถำมที่โทรศัพท์ 02 – 561 – 1986  
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