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ปฏทินิข่ำว   
วันจนัทร์ที ่3 กนัยำยน 2561 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมกำรใชง้ำนระบบ
สำรสนเทศเพื่อโครงกำรเสริมสรำ้งศักยภำพ
นิสิตสูส่ำกล ประจ ำปี 2562  
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

เวลำ 09.30 – 12.00 น. : ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ประชุม
คณะกรรมกำรวิชำกำร มก. คร้ังที่ 9/2561  
ณ ห้องประชุมก ำพล อดลุวิทย์ ชั้น 2  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

เวลำ 14.00 – 16.00 น. : ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประชุมคณะกรรมกำร
วิชำกำร มก. คร้ังที่ 10/2561  
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

วันองัคำรที่ 4 กันยำยน 2561 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมงำนพฒันำและ
ฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรพนักงำนรำชกำร  
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 

เวลำ 09.00 – 12.00 น. : ส ำนักงำนอธิกำรบดี ลงนำมบันทึกควำม
ร่วมมือสร้ำงชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงใน
มหำวิทยำลยั ร่วมกับมูลนิธิครอบครัว 
พอเพียง ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

วันพธุที ่5 กันยำยน 2561 
เวลำ 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะผู้บริหำรจำก  

Chung Hsing University  
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 

  
 

เวลำ 13.30 – 16.30 น. : สภำพนักงำน มก.ประชุมสภำพนักงำนสมัย
สำมัญ คร้ังที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมก ำพล 
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 

วันพฤหสับดีที ่6 กนัยำยน 2561 
เวลำ 09.00 – 12.00 น. : มูลนิธิพุทธเกษตร จัดบรรยำยธรรม ปฐม

ธรรมจำกพุทธวจนเพื่อกำรด ำรงชีวิต ณ 
ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล ชัน้ 1  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

วันศกุร์ที ่7 กันยำยน 2561 

เวลำ 08.30 – 16.30 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ประชุมคณะกรรมกำร
สมรรถนะดิจิทัล ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2  
อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

เวลำ 13.00 – 15.00 น. : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ต้อนรับคณะจำก
มหำวิทยำลยัขอนแก่นมำศึกษำงำนที่
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ณ ห้องประชุม 
8 ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

ปฏทินิกจิกรรม 

วันพฒันำและปลกูตน้ไม้ มก. ประจ ำป ี2561 
 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ขอเชิญหน่วยงำน นิสิตและ
บุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรวันพฒันำและปลูกต้นไม้ มก. ประจ ำปี 
2561 ในวนัเสำรท์ี ่8 กนัยำยน 2561 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 เป็นกำร
พัฒนำสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษำควำมสะอำดของ
อำคำรสถำนที่ บ ำรุงรักษำต้นไม ้ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
อย่ำงต่อเนื่องให้มีควำมร่มร่ืน สวยงำม เปน็ระเบียบเรียบร้อย มี
สภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้สอดคล้องกับโครงกำรวิทยำเขตสี
เขียว KU GREEN CAMPUS เป็นกำรส่งเสริมควำมสำมัคคี และสร้ำง
จิตส ำนึกร่วมกันให้กับบุคลำกรของมหำวิทยำลัยในกำรประกอบ
กิจกรรมพัฒนำ  
  โดยให้ทุกหน่วยงำนได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนำให้
มหำวิทยำลยัฯ ของเรำมีควำมสะอำด เกิดควำมร่มร่ืน สวยงำม เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นกำรติดตำมผลกำรด ำเนนิงำน 
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มำตรฐำนกิจกรรม "7 ส." ในแตล่ะพื้นที่ คือ สะสำง สะดวก สะอำด 
สร้ำงนสิัย สุขลักษณะ สวยงำม และสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับทุก
หน่วยงำน คณะ ส ำนัก สถำบนัของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ก ำหนดพธิีพระรำชทำนปรญิญำบตัร  

 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ก ำหนดวันพิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตร ประจ ำป ระหวำงวันที่ 21 –25 ตุลำคม 2561 ซ้อมย่อยวันที่ 
6 – 7 , 13 – 14 ตุลำคม 2561 และซอมใหญวันที่ 15 –19 ตุลำคม 
2561 โดยแบงเปน 
 กลมุที ่1 คณะเกษตร คณะบริหำรธุรกิจ คณะอุตสำหกรรม
เกษตร และคณะสังคมศำสตร วันซอมใหญ วันที่ 15 ตุลำคม 2561 รับ
จริง วันที่ 21 ตุลำคม 2561  
 กลมุที ่2 คณะประมง คณะเศรษฐศำสตร ศรีรำชำ คณะวทิยำ
ศำสตร ศรีรำชำ คณะวิศวกรรมศำสตรศรีรำชำ คณะพำณิชยนำวี
นำนำชำติ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ และคณะวิทยำกำรจัดกำร     
วันซอมใหญ วันที่ 16 ตุลำคม 2561 รับจริง วันที่ 22 ตุลำคม 2561  
 กลมุที ่3 คณะวนศำสตร คณะสตัวแพทยศำสตร คณะเกษตร 
ก ำแพงแสน คณะศึกษำศำสตรและพัฒนศำสตร คณะวิศวกรรมศำสตร
ก ำแพงแสน คณะวิทยำศำสตรกำรกีฬำ และคณะศิลปศำสตรและวิทยำ
ศำสตร วันซอมใหญ วันที่ 17 ตุลำคม 2561 รับจริง วันที่ 23 ตลุำคม 
2561 
 กลมุที ่4 บัณฑิตวิทยำลัย โครงกำรสหวิทยำกำรคณะศึกษำ
ศำสตร คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร คณะศิลป
ศำสตรและวิทยำกำรจัดกำร คณะวิทยำศำสตรและวิศวกรรมศำสตร
คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย คณะสำธำรณสุขศำสตรและคณะ
เศรษฐศำสตร วันซอมใหญ วันที่ 18 ตุลำคม 2561รับจริง วันที่ 24 
ตุลำคม 2561 
 กลมุ 5 คณะวิทยำศำสตร คณะมนุษยศำสตร คณะสิ่งแวดลอม
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นพรัตนวชิระ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
และคณะวิทยำลัยกำรชลประทำน วนัซอมใหญ วันที่ 19 ตุลำคม 2561 
รับจริง วันที่ 25 ตุลำคม 2561 
 อนึ่งในวันพิธพีระรำชทำนปริญญำบัตร ทั้ง 5 วนั ขอควำมกรุณำ
บัณฑิตแจ้งผู้ปกครอง เพื่อนสนทิ มิตรสหำย ห้ำมน ำลูกโป่งเข้ำมำใน
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ เนื่องจำกอำจจะท ำให้ลูกโปง่ลอยไปโดน
สำยไฟฟ้ำท ำให้เกิดไฟฟ้ำดบัในระหว่ำงพิธไีด้  

ประชมุวชิำกำรในงำนเกษตรก ำแพงแสน 
 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน จดังำน
สัมมนำและประชุมวชิำกำร คร้ังที่ 15 ในงำนเกษตรก ำแพงแสน 
ประจ ำปี 2561 ระหว่ำงวันที่ 6 – 7 ธันวำคม 2561 เพื่อเป็นเวทีวิชำกำร
ให้อำจำรย์ นักวิจัย นิสติ นักศึกษำ ในระดบัอุดมศึกษำทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย เผยแพรผ่ลงำนทำงวชิำกำรสูส่ำธำรณชนและ 
   
  

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ดำ้นวิชำกำร  
 ผู้สนใจเข้ำร่วมส่งผลงำนในกำรประชุมวชิำกำรคร้ังที่ 15 
สำมำรถส่งผลงำนได้ภำยในวันที ่30 กันยำยน 2561 ดูรำยละเอียดได้ที่
http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2018 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรรณวิภำ โทรศัพท์ 092 – 269 – 3377 
งำนประชมุวชิำกำรนำนำชำตดิำ้นกำรประเมินวฏัจกัรชวีติ
ผลติภณัฑ์เกษตรและอำหำร 

ศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมติรต่อ 
สิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  
ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นเจ้ำภำพจัดงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติด้ำน
กำรประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภณัฑ์เกษตรและอำหำร ครั้งที่ 11 “LCA 
Food 2018 : 11th International Conference on Life Cycle 
Assessment of Food"  ระหว่ำงวันที่ 17 –19 ตุลำคม 2561 ณ 
โรงแรมแชงกรีล่ำ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจำกหลำย ๆ ทวีป 
งำนประชุมนี้ ถือเป็นกำรจัดงำนคร้ังแรกในภูมิภำคเอเชีย และเป็น
โอกำสส ำคัญในกำรแสดงควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนนิงำนดำ้นนี้ของ
หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในประเทศไทย 

จึงขอเรียนเชิญนักวิชำกำร นักวจิัยและผู้สนใจเข้ำร่วมประชุม 
โดยลงทะเบียนที ่www.lcafood2018.com หรือสอบถำมรำยละเอียด
ได้ที่คุณอัญญำรัตน์ โทรศัพท์ 084 – 540 – 3238   

อบรมหลกัสตูรคอมพวิเตอร์ 
 ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
กำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ข้อมูลเพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
ส ำหรับนักวิเครำะห์ข้อมูล รุ่นที่ 4 หัวข้อ กำรใช ้Microsoft Power 
Bl ในกำรวิเครำะหข์้อมลูและสรปุผลดว้ย Visualization เพื่อเรียนรู้
กำรใช้เคร่ืองมือวิเครำะห์ สรุปผลข้อมูลจ ำนวนไม่จ ำกัด จำกหลำย ๆ 
แหล่งข้อมูล ไม่ว่ำจะเป็น Excel File, Microsoft Access Database, 
SQL Server หรือ Oracle เป็นต้น สรุปผลด้วย Visualization สร้ำง
กรำฟในรูปแบบต่ำง ๆ ท ำให้ไดข้้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว จัดในวันที่ 6 – 
7 กันยำยน 2561 ณ ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์  ผู้สนใจดูรำยละเอียด
ที่ training.ku.ac.th (อบรมไม่เสียค่ำใช้จำ่ย)  

สมัครเรยีน 

 คณะเศรษฐศำสตร ์สำขำเศรษฐศำสตรส์หกรณ ์(ภำคพิเศษ)   
รับสมัครนิสิตใหม่ โครงกำรหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์สหกรณ์ (ภำคพิเศษ) ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีทุก
สำขำ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 รับจ ำนวน 40 คน สอบ
คัดเลือกด้วยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้จนถึงวันที่ 
9 กันยำยน 2561 สอบถำมรำยละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02 – 561 – 
0928 ต่อ 602 – 605 หรือดูที่ https://master-coop.eco.ku.ac.th.
   
 

http://www.lcafood/

