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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทร์ที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2561   
เวลา 09.30 – 16.30 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุคณะ 
                                      กรรมการประเมินความโปร่งใส                                       
                                      ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.00 น. : ศนูย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประชมุ 
                                      หารือการด าเนินโครงการศนูย์เชือ้ 
                                      พนัธุ์พชืแห่งประเทศไทย ณ ห้อง 
                                      ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                      
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุอน ุ
                                      กรรมการจดัท าร่างระเบยีบ ประกาศ  
                                      และข้อบงัคบัเกี่ยวกับการประกนั 
                                      คณุภาพและการตรวจสอบ ณ ห้อง 
                                      ประชมุ 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                        
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกัทะเบยีนและประมวลผล ประชมุ 
                                      คณะกรรมการวิชาการ มก. ครัง้ที ่ 
                                      2/2561 ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ 
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี          
วนัองัคารที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2561  
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชมุคณะกรรมการ 
                                     พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง 
                                     ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชมุโครงการเพิ่ม  
                                     อาจารย์แบบก้าวกระโดด  
                                     ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                                     อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 08.30 – 17.00 น. : ส านกังานอธิการบดี ประชมุคณะ 
                                     กรรมการบริหารและอนกุรรมการ 
                                     ด าเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง มก. 
                                     กบัธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
                                     ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
                                    
                                       

                           อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัพธุที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2561 

เวลา 14.00 – 16.30 น. : ส านกังานสภามหาวิทยาลยั ประชมุ 
                                      คณะกรรมการพิจารณาทบทวนระเบยีบ  
                                      และข้อบงัคบัด้านการเงินงบประมาณและ 
                                      พสัด ุมก. ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                               
วนัพฤหสับดทีี่ 8 กุมภาพนัธ์ 2561  
เวลา 09.00 – 11.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชมุคณะกรรมการ 
                                      ผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
                                      ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชมุคณะกรรมการ 
                                      ขอต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชมุ 5 
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                          
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ส านกังานสภามหาวิทยาลยั ประชมุ 
                                      คณะกรรมการพฒันาผู้บริหาร มก. 
                                      ณ ห้องประชมุ 8  ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                               

     ปฏทิินกจิกรรม         
เปิดใหเ้ช่าพื้นที่จ  าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่   
         ส ำนักงำนทรัพย์สิน เปิดให้ผู้สนใจเช่าพืน้ที่ ณ โรงอาหาร
กลาง 1 และ โรงอาหารกลาง 2 เพื่อจ าหน่ายอาหารประเภทเส้น หรือ 
อาหารอีสาน  
         ผู้สนใจยื่นความประสงค์ได้ที่ ส านักงานทรัพย์สนิ ชัน้ 2 อาคาร
วิทยพฒันา ภายในวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 สอบถามรายละเอียด
ได้ที่โทรศพัท์ 0 – 2561 – 4749 ต่อ 120 หรือดเูพิ่มเติมที่ 
www.propperty.ku.ac.th   
        คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ เปิดให้เช่าพืน้ที่จ าหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม บริเวณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
         ผู้สนใจยื่นความประสงค์ได้ที่ คณุยรุนารถ ลิม้เสรี งานบริหาร  
และธุรการ ชัน้ 3 ภายในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 สอบถามเพิ่มเติม
มติมมทเติม 
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ที่โทรศพัท์ 0 – 2942 – 8960 ต่อ 339   
ขอเชญิ อาจารย/์นกัวิจยัเสนอขอรบัทุนวิจยั   

       ตามทีส่ถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก. ได้จดัโครงการสนบัสนุน
ทนุวิจยัเพื่อพฒันานกัวิจยัรุ่นใหม ่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อย่าง
ต่อเน่ืองทกุปี เพื่อสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพในการท าวิจยัของ
นกัวิจยัรุ่นใหม่ ซึง่จะน าไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานวิจยัที่มีคณุภาพ
ระดบัชาติ/ นานาชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้าง
โอกาสแก่นกัวิจยัในการแข่งขนัรับทนุวิจยัจากแหล่งทนุต่าง ๆ ซึง่เป็น
การร่วมสนบัสนนุทนุวิจยัระหว่างมหาวิทยาลยัฯ กับ คณะ/สถาบนั/
ส านกั ในอตัราสว่น 3 : 1 โดยมหาวิทยาลยัฯ ให้การสนบัสนนุ 3 สว่น
จากเงินรายได้สว่นกลาง มก.  
       จงึขอเชิญอาจารย์/ นกัวิจยั และผู้สนใจ เสนอขอรับทนุวิจยั เพื่อ
พฒันานกัวิจยัรุ่นใหม่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 
ดาวน์โหลดหลกัเกณฑ์ และคณุสมบติัของนกัวิจยัที่จะเสนอขอรับทนุ
ได้ที่ www3.rdi.ku.ac.th/ ?p=41885 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย
ประสานงานวิจยัและประเมินผล โทรศพัท์ 0 – 2579 – 5547 ต่อ 12 
ภายในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 
อบรมการขยายพนัธุ์ไมด้อก ไมป้ระดบั ดว้ยเทคนิค 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ รุ่นที่ 48  
         ศนูย์ปฏิบติัการวิจยัและเรือนปลกูพืชทดลอง คณะเกษตร 
ก าแพงแสน  เปิดอบรม “กำรขยำยพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดบัด้วย
เทคนิคกำรเพำะเลีย้งเนือ้เยื่อ รุ่นที่ 48 “ ระหว่างวนัท่ี 21 - 23 
มีนาคม 2561 การอบรมประกอบด้วย การบรรยาย และการฝึกปฏิบติั 
ทัง้นี ้ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกบัความรู้ 
พืน้ฐานของเทคนิคการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อไม้ดอกไม้ประดบั และน า
เทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมะสมกบัพืชแต่ละชนิด อาทิ กล้วยไม้ 
หน้าววั เฟิร์น บอนส ีวาสนา กหุลาบ เป็นต้น และเพื่อเป็นพืน้ฐานใน
การศกึษาวิชาการขัน้สงูทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพนัธุวิศวกรรม
ด้านพืชต่อไป รับจ านวน 30 คน ค่าลงทะเบยีน คนละ 3,800 บาท   
        ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทรศพัท์ 034 – 281092 ต่อ 485 ,440  
หรือที่  E-mail: rdisrj@ku.ac.th และที่ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th 
อบรม “ผูต้รวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 50  

       สถาบนัวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ จดัอบรม 
หลกัสตูร “ผู้ตรวจสอบอำคำร” รุ่นที่ 50  โดยจดัอบรมในวนัเสาร์ – 
อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. แบง่เป็น ภำคทฤษฎ ีวนัท่ี 17 – 
18 ,24 – 25 ก.พ. และ 3 – 4 ม.ีค. 61  และภำคปฏิบัต ิวนัท่ี 10 – 11 
มี.ค. 61 ณ อาคาร 9 ชัน้ 2 ห้อง 9208 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (อาคาร
บญุสม สวุชิรัตน์) เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการขึน้ทะเบยีนเป็นผู้ตรวจสอบ 
 
 
 

อาคาร โดยหลกัสตูรการฝึกอบรมที่จะจดัขึน้ครัง้นี ้เน้นการตรวจ 
สอบสภาพการใช้อาคารด้วย สายตา หรือเคร่ืองมือวดัพืน้ฐาน 
เท่านัน้ ผู้สคัรต้องเป็นวิศวกร และสถาปนิกท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ
ตัง้แต่ระดบัภาคีขึน้ไป รับจ านวน 60 คน ค่าลงทะเบยีน คนละ 
20,000 บาท  
         ผู้สนใจสมคัรด้วยตนเองได้ที่ สถาบนัวิศวกรรมป้องกนั
อคัคีภยั อาคาร 9 ชัน้ 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศพัท์ 0 – 2945 – 
8389 หรือดทูี่ www.fpei.ku.ac.th ภายในวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 
รบัสมคัรศกึษาต่อ 

        โครงกำรปริญญำโท สำขำวิทยำกำรคอมพวิเตอร์ ภำค
พเิศษ คณะวิทยำศำสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจ าปีการศกึษา 
2561 ตัง้แต่บดันีถ้ึงวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 ดรูายละเอียด
เพิ่มเติมที ่www.cs.sci.ku.ac.th/ms หรือโทรศพัท์  0 – 2942 – 8761 
         โครงกำรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำร
และพฒันำสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ จนถงึวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 
2561 ดาวน์โหลดใบสมคัรที่ http://sd.grad.ku.ac.th    
          โครงกำรวิศวกรรมควำมปลอดภยั ภำคพเิศษ คณะวิศว- 
กรรมศำสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 18 ประจ าปีการศกึษา 
2561 ตัง้แต่บดันีถ้ึงวนัท่ี 10 เมษายน 2561 ดรูายละเอียดเพิ่มเติม
และดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที่  www.safety.eng.ku.ac.th 
        โครงกำรปริญญำโท สำขำจติวิทยำอุตสำหกรรมและ
องค์กำร ภำคพเิศษ คณะสังคมศำสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่  
ประจ าภาคต้น ปีการศกึษา 2561 ตัง้แต่บดันีถ้งึวนัที่ 18 มีนาคม 
2561 ดรูายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที่  http:// 
indpsy.soc.ku.ac.th/index.html 
รบัสมคัรงาน    

        คณะเศรษฐศำสตร์ รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั 
ต ำแหน่งอำจำรย์ จ ำนวน 2 อัตรำ วฒุิปริญญาเอกทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ผู้สนใจยื่นใบสมคัรได้ที่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ดรูายละเอียด
เพิ่มเติม http://calendar.ku.ac.th/file/Econ%202.pdf  
       ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รับสมคัรพนกังาน
มหาวิทยาลยั  ต ำแหน่งอำจำรย์ สังกัด จ ำนวน 1 อัตรำ วฒุิ
ปริญญาเอกทางด้านเกษตรศาสตร์ สาขาสง่เสริมการเกษตร การ
พฒันาชมุชน การพฒันาอย่างยัง่ยืน การบริหารการพฒันาสงัคม 
หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ผู้สนใจยื่นใบสมคัรได้ ส านักสง่เสริมและ
ฝึกอบรม ตัง้แต่บดันีถ้ึงวนัท่ี 16 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมคัร
และดรูายละเอียดได้ที่ www.eto.ku.ac.th 
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