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ปฏิทินขาว  
วันจันทรที่ 13 สิงหาคม 2561 : หยุดชดเชยวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9  
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561  
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
    พุทธเกษตร ณ หองประชุม 6 

ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาท่ี ประชุมตําแหนงทาง 
    วิชาการ ณ หองประชุม 5 

ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
    มก. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย 

ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

วันพุธที่ 15 สงิหาคม 2561  
เวลา 07.00 – 20.00 น. :  สํานักทะเบียนและประมวลผล แจก 
  บัตรประจําตัวนิสิตรูป 
                                 แบบใหม ณ หองโถงจัดเลี้ยง 
                                 ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป                             
เวลา 08.00 – 13.00 น. : สํานักทะเบียนและประมวลผล จัด  

อบรมสัมมนาบทบาทอาจารยท่ีปรึกษา
กับ การพัฒนานิสิตในยุคดิจิทัล ณ หอง
ประชุมธีระ  สูตะบุตร ชั้น 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก. อาวุโส ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชมรม ณ หองประชุม 8 
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

วันพฤหัสบดีที ่16 สงิหาคม 2561 

เวลา 07.00 – 20.00 น. :  สํานักทะเบียนและประมวลผล แจก 
  บัตรประจําตัวนิสิตรูปแบบใหม 
                                 ณ หองโถงจัดเลี้ยง ชั้น 1 
                                 อาคารสารนิเทศ 50 ป                             
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองคลัง จัดโครงการทบทวนทํางานใน 

ระบบ ERP ประจําปงบประมาณ 2561  
ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 

 
 
 

    อาคารสารนิเทศ 50 ป   
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ จัดพิธีลงนาม 
              ขอตกลงความรวมมือ Som Pabla  
     Colleges ฟลปิปนส 
     ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 
     อาคารสารนิเทศ 50 ป   
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจาหนาท่ี ประชุม 
     คณะทํางานรางเกณฑการขอ 
     กําหนดตําแหนงวิชาการ 
     ณ หองประชุม 5 ชั้น 2 

 อาคารสารนิเทศ 50 ป                       

วันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2561 

เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองคลัง จัดโครงการทบทวนทํางาน
ในระบบ ERP ประจาํปงบประมาณ 
2561 ณ หองประชุมธีระ สูตบุตร   
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ จัด
พิธีลงนามความรวมมือระหวาง
สถาบันผลิตผลทางการเกษตร กับ 
บริษัท MDX ณ หองประชุม 9 ชั้น 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ จัดประชุมโครง MS 
PSCC  ณ หองประชุมธีระ สูตบุตร  
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจาหนาท่ี ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองตออายุ
ราชการ ณ หองประชุม 6 ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานวันสืบ ป 2561  สืบ นาคะ
เสถียร ณ หองประชุม 9 ชั้น 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

ปฏิทินกิจกรรม 

เสวนาซีรีย อาหารปลอดภัย "สบายใจเมือ่รบั
ทาน" กรณีไรไขมันทรานส  
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ศูนยนวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST)โดยภาควิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
และสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร จัดเสวนาซีรีย 
เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งท่ี 4 : อาหาร ปลอดภัย "สบายใจเม่ือ
รับทาน" กรณีไรไขมันทรานส เพ่ือเปนการสรางความ ตระหนัก
และทําความเขาใจเรื่องกรดไขมันทรานสอยางถูกตอง และเพ่ือ
ลดความตื่นตระหนกใหกับผูผลิตและผูบริโภค ในวันท่ี 15 
สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ. หองบุหลันพิทักษพล 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร โดยมีประเด็นและผู
เสวนาดังนี้ ขอกําหนดเกี่ยวกับกรดไขมันทรานส โดย คุณมยุรี 
ดิษยเมธาโรจน นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ สํานักอาหาร 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไขมันทรานสคืออะไร?? 
โดย ผศ.ดร.อุทัย กลิ่นเกษร ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร การตรวจวิเคราะหไขมันท
รานสในผลิตภัณฑ โดย คุณสุณิษา ไกยสิทธิ์ ศูนยบริการประกัน
คุณภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การ
ปรับตัวและการประยุกตใชสารทดแทนการใชกรดไขมันทรานส 
โดย ผศ.ดร.มาศอุบล ทองงาม ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.วราภา 
มหากาญจนกุล ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
  ผูสนใจลงทะเบียนเขารวมงานฟรี ไดท่ี 
http://goo.gl/Eutu7F หรือ สอบถามรายละเอียดไดท่ี  
คุณปรียชาติ จันทโชติ โทรศัพท 094 – 705 – 8054 

กําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร     
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดวันพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาํป 2561 ระหวางวันท่ี 21 – 25 ตุลาคม 2561 
ซอมใหญ 15 – 19 ตุลาคม 2561 โดยแบงวันออกเปน 
  กลุมท่ี 1 คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และคณะสังคมศาสตร วันซอมใหญ วันท่ี 15 
ตุลาคม 2561 รับจริง วันท่ี 21 ตุลาคม 2561  
  กลุมท่ี 2 คณะประมง คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา คณะ
วิทยาศาสตร ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา คณะพาณิชย
นาวีนานาชาติ คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะวิทยาการ
จัดการ วันซอมใหญ วันท่ี 16 ตุลาคม 2561 รับจริง วันท่ี 22 
ตุลาคม 2561  
กลุมท่ี 3 คณะวนศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเกษตร 
กําแพงแสน  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  คณะวิศวกรรม
ศาสตร กําแพงแสน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา และคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร วันซอมใหญ วันท่ี 17 ตุลาคม 2561  
รับจริง วันท่ี 23 ตุลาคม 2561  
  กลุมท่ี 4 บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ คณะ
ศึกษาศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและ 
วิศวกรรมศาสตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย  

   ่   
 

คณะสาธารณสุขศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร วันซอมใหญ 
วันท่ี 18 ตุลาคม 2561รับจริง วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 
  กลุม 5 คณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตรคณะสิ่ง
แวดลอม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ 
คณะวิศวกรรมศาสตร และวิทยาลัยการชลประทาน วันซอม
ใหญ วันท่ี 19 ตุลาคม 2561 รับจริง วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนละชวยวิชาการ อบรม 
Fast Track สูตําแหนงชํานาญการ  
  สภาพนักงาน ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนและชวย
วิชาการ เขารวมอบรม Fast Track สูตําแหนงชํานาญการ ใน
หัวขอ การวิเคราะหและเขียนแบบประเมินคางาน เพ่ือใชขอ
กําหนดตําแหนใหสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน ในวันท่ี 28 
สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมธีระ  
สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมี คุณเรืองชัย 
จรุงศิรวัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนวิทยากร ผูสนใจสามารถสํารองท่ีนั่ง
ไดท่ี https://goo.gl/BzupAm กอนวันท่ี 20 สิงหาคม 2561  

วันปลูกตนไม มก. ประจําป 2561  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเชิญ หนวยงาน นิสิต
และบุคลากร เขารวมโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.” 
ประจาํป 2561 ในวันท่ี 8 กันยายน 2561 เพ่ือรวมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2561 และพัฒนาสภาพแวดลอมภูมิทัศน ปลูกตนไม 
ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานท่ี ภายใน มก. ให
สอดคลองกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS 
และเปนการสงเสริมความสามัคคี โดยเริ่มตั้งแตเวลา 08.30  
เปนตนไป  

รับสมัครงาน 
คณะวิศกรรมศาสตร เปดรับสมัครพนักงาน ดังนี้ 
 พนักงานเงินรายได ตําแหนงวิศวกร จํานวน 1 อัตรา 
วุฒิปริญญาตรีสาขาไฟฟา หรือสาขาท่ีเก่ียวของ อายุไมเกิน 35 
ป เพศชาย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 4 อัตรา 
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วุฒิปริญญาเอก สาขา
วิศวกรรมไฟฟา และตองมีคุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขวิศวกรรม
ไฟฟา ตําแหนงอาจารย 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ํา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน หรือสาขาท่ีเก่ียวของ โดย
แนบประวัติสวนตัวพรอมงานวิจัยท่ีตีพิมพ  ตองมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 
  ท้ังสองตําแหนง สามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี 
31 ตุลาคม 2561 ดาวนโหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
www.eng.ku.ac.th สอบถามโทรศัพท 02 – 797 – 0999  
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