
 
ประจ ำสัปดำห์ 22 – 28  มกรำคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 22 มกราคม 2561 
เวลา 09.30 – 14.00 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุคณะกรรมการ

สง่เสริมกิจการ มก.ครัง้ท่ี 1/2561 
ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี    

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุผู้ทรงคณุวฒิุ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง
ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : ส านกังานกฎหมาย ประชมุคณะกรรมการ
อทุธรณ์และร้องทกุข์ประจ า มก. ณ ห้อง
ประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 15.00 – 16.30 น. : ส านกังานสภา มก. ประชมุหารือเพ่ือการ
พฒันารูปแบบการจดัประชมุสภา มก. ณ 
ห้องประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัองัคารท่ี 23 มกราคม 2561 
เวลา 08.30 – 17.00 น. : กองคลงั ประชมุคณะกรรมการบริหารและ

คณะอนกุรรมการ มก.และ อนกุรรมการ
ส านกังานโครงการความร่วมมือระหวา่ง 
มก. และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั  ณ 
ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 09.30 – 12.00 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุตรวจสอบ
ภายในส านกังานอธิการบดี ณ ห้อง
ประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุขอ Require 
ment ข้อมลูที่อยากน าใสร่ะบบ ณ ห้อง
ประชมุ 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 18.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ แถลงข่าวประชมุนานา 
ชาต ิKU President Forum ครบรอบ 75 ปี 
แห่งการสถาปนา มก. ณ ห้องประชมุก าพล 
อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัพฤหสับดท่ีี 25 มกราคม 2561 

เวลา 07.00 – 16.30 น. : สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ประชมุใหญ่สามญั
   

 ประจ าปี 2560 ณ ห้องประชมุสธุรรม  
อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัศกุรท่ี์ 26 มกราคม 2561 

เวลา 09.30 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพประชมุ
คณะกรรมการนโยบายการประกนั
คณุภาพครัง้ท่ี 1/2561 ณ ห้องประชมุ 8 
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 13.00 – 15.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุผู้ทรงคณุวฒิุ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง
ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ปฏทิินกจิกรรม 
งานวนัเกษตรแห่งชาติ ประจาํปี 2561 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จดังานวนัเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ระหวา่งวนัท่ี 26 
มกราคม – 3 กมุภาพนัธ์ 2561ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
บางเขน ในงานมีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การจ าหนา่ย
สินค้าทางการเกษตร ต้นไม้พนัธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดบั ผลิตผลทาง
การเกษตรมะขามหวาน หอม กระเทียม ข้าวสาร ผกัผลไม้สดและ
แปรรูป สตัว์เลีย้งและอปุกรณ์ สินค้าอปุโภคบริโภคมากมาย ฯลฯ  
เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมและเลอืกซือ้สินค้าในงานด ูwww.ku.ac.th
การประชมุทางวิชาการคร ัง้ท่ี 56  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จดัการประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 56 ระหวา่งวนัท่ี 30 มกราคม - 2
กมุภาพนัธ์ 2561 โดยเปิดโอกาสให้นกัวิจยั นกัวิชาการ และผู้สนใจ 
เข้าร่วมประชมุและน าเสนอผลงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันา
ประเทศใน 3 หมวดวิชาการ 12 สาขา ทัง้ในภาคบรรยาย ภาค
โปสเตอร์ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้แก่  
 หมวดวิชำเกษตรศำสตร์ ประกอบด้วยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบั สาขาพืช สาขาสตัว์ สาขาประมงสาขาสตัวแพทยศาสตร์ และ
สาขาสง่เสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์   
 หมวดวิชำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิทยาศาสตร์และพนัธุ
วิศวกรรม สาขาอตุสาหกรรมเกษตร สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
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และวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 หมวดวิชำศึกษำศำสตร์ สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
ประกอบด้วยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาศกึษาศาสตร์ สาขา
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 ผู้สนใจดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี http://annualconference. 
ku.ac.th/และสอบถามได้ท่ี ฝ่ายบริการการศกึษา ส านกัทะเบียนและ
ประมวลผล โทรศพัท์ 0 – 2118 – 0145  
มก. ขอเชญิชมผลติภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มและร่วม 

Workshop 

 สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลติผลทางการเกษตรและ
อตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ขอเชิญผู้สนใจชม
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีท าจากวสัดธุรรมชาติและช่วย
สง่เสริมให้ก้าวสูก่ารตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ได้ ซึง่เป็นผลงานท่ีได้รับ
รางวลัจากการประกวด Thailand Design Awards 2018 และร่วม
กิจกรรม Workshop ถงึ 4 กิจกรรม ดงันี ้วนัท่ี 28 มกราคม 2561 
กิจกรรม DIY : ผ้าย้อมครามธรรมชาติ 29 มกราคม 2561 กิจกรรม 
DIY : ผลิตภณัฑ์จากพืชสมนุไพร “ยาหมอ่งแฟนซีจากพืชสมนุไพร”     
31 มกราคม 2561 กิจกรรม Demonstration : สาธิตการใช้เคร่ือง 
Near-Infrared แบบพกพา (NIR-Gun) และ 1 กมุภาพนัธ์ 2561 
กิจกรรม สาธิตการท าบตัเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ ในงานวนั
เกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 18.00 น.  วนัท่ี 
26 มกราคม – 3 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศริิ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การประกวดแพะและแกะ  
 ภาควิชาสตัวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จดัการประกวดแพะและแกะ ในงานวนัเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 
2561 ในวนัอาทิตย์ท่ี 28 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ 
ลานประกวดหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  การประกวดแพะและแกะ 
แบ่งเป็น 12 ประเภท ดงันี ้
 1. ประเภทแพะนม ซาแนน, อลัไพน์และทอกเกนเบอร์ก เพศผู้  
ไมผ่ลดัฟัน 
 2. ประเภทแพะนม ซาแนน, อลัไพน์และทอกเกนเบอร์ก เพศ
เมีย ไมผ่ลดัฟัน 
 3. ประเภทแพะนม ซาแนน, อลัไพน์และทอกเกนเบอร์ก เพศผู้  
ฟันแท้ ไมเ่กิน 2 คู ่
 4. ประเภทแพะนม ซาแนน, อลัไพน์และทอกเกนเบอร์ก เพศ
เมีย ฟันแท้ ไมเ่กิน 2 คู ่
 5. ประเภทแพะเนือ้ แองโกลนเูบียน เพศผู้  ไมผ่ลดัฟัน  

 6. ประเภทแพะเนือ้ แองโกลนเูบียน เพศเมีย ไมผ่ลดัฟัน 
 7. ประเภทแพะเนือ้บอร์ และ คาราฮารี พนัธุ์แท้ เพศผู้   
ไมผ่ลดัฟัน 
 8. ประเภทแพะเนือ้บอร์ และ คาราฮารี พนัธุ์แท้ เพศเมีย 
 ไมผ่ลดัฟัน  
 9. ประเภทพนัธุ์เนือ้ ลกูผสม บอร์ และคาราฮารี เพศผู้   
ไมผ่ลดัฟัน 
 10. ประเภทพนัธุ์เนือ้ ลกูผสม บอร์ และคาราฮารี เพศเมีย ไม่
ผลดัฟัน 
 11. ประเภทแกะ ลกูผสมทัว่ไป เพศผู้  ไมผ่ลดัฟัน 
 12. ประเภทแกะ ลกูผสมทัว่ไป เพศเมีย ไมผ่ลดัฟัน  
 ผู้สนใจลงทะเบียนการประกวด เวลา 08.00 – 10.00 น. ติดตอ่
สอบถาม โทร. 084 – 665 – 0250 หรือ 02 – 579 – 0588 ตอ่ 1509  
หรือท่ี http://www.ku.ac.th/web2012 
รบัสมคัรศกึษาต่อ 
 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ศนูย์วิจยัและ
พฒันาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ รับสมคัรนกัเรียนเข้าเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2561รับใบสมคัรแบบออนไลน์ท่ี
http://www.kus.ku.ac.th ตัง้แตว่นัท่ี 22 – 26 มกราคม 2561 หรือ
รับใบสมคัร ณ อาคาร 1 ตัง้แตว่นัท่ี 5 – 8 กมุภาพนัธ์ 2561 เวลา 
08.00 – 16.00 น. และเปิดรับสมคัรวนัท่ี 10  – 11 มีนาคม 2561 
ณ อาคารอบุล เรียงสวุรรณ สอบถามเพ่ิมเติม โทร. 02 – 942 – 
8800 – 9   
อบรมหลกัสตูร วิศวกรรมป้องกนัอคัคภียั รุ่นท่ี 45  
 สถาบนัวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิด
อบรมหลกัสตูร วิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั รุ่นท่ี 45 วนัท่ี 3 – 25 
มีนาคม 2561 อบรมวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ ทัง้หมด 8 วนั ณ อาคาร 
9 ชัน้ 2 อาคารบญุสม สวุชิรัตน์ รับจ านวน 40 ท่าน ลงทะเบียนท่าน
ละ 22,000 บาท (พิเศษ ช าระเงินก่อนวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 
เพียงท่านละ 21,000) ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวฒิุบตัรจาก
สถาบนัวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั และยงัได้รับคะแนน CPD จาก
สภาวิศวกรด้วย ผู้สนใจสมคัรได้ท่ี สถาบนัวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั 
โทรศพัท์ 02 – 942 – 8389 
 
 

75 ปีแห่งกำรสถำปนำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2561 ประชมุอธิการบดีระดบันานาชาติ KU 
Presidents Forum : In Celebration on the 75th Anniversary 
of Kasetsart University และในวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 
ครบรอบ 75 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เชิญ 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าอนสุาวรีย์สามบรูพาจารย์  
 


