
 
ประจ ำสัปดำห์  5 – 11 มีนำคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 5 มีนาคม 2561   
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ 
                                      พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง 
                                      ประชมุ 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                       
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล ประชมุ 
                                      คณะกรรมการวิชาการ มก. ครัง้ท่ี  
                                      2/2561 ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ 
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี          
วนัองัคารท่ี 6 มีนาคม 2561  
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุงานบคุคล 
                                     ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 
                                     อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 10.00 – 12.00 น. : ส านกังานสภา มก. ประชมุคณะกรรมการ 
                                      พิจารณาคดัเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
                                      กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภท 
                                      ผู้บริหาร ครัง้ท่ี 1 ณ ห้องประชมุก าพล  
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
วนัพธุท่ี 7 มีนาคม 2561 
เวลา 13.00 – 16.30 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ 
                                      พ่ีเลีย้ง EdPEx มก. ครัง้ท่ี 2/2561 
                                      ณ ห้องประชมุ 8  ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                               
วนัพฤหสับดท่ีี 8 มีนาคม 2561 
เวลา 08.30 – 16.30 น. : กองคลงั ประชมุติดตามและให้ค าปรึกษา 
                                      ด้านการเบิก-จ่ายเงิน การจดัท าทะเบียน 
                                      คมุการรับ-จ่าย ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ส านกังานอธิการบดี สมัมนาบคุลากร 
                                      ส านกังานอธิการบดี และส านกังาน 
                                      กฎหมาย ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2                            
                           อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 
       

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุสภาพนกังาน 
                                      สมยัสามญั ครัง้ท่ี 3 /2561  
                                      ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี     
วนัศกุรท่ี์ 9 มีนาคม 2561                                            
เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองกิจการนิสิต จดัพิธีมอบทนุพระราชทาน 
                                      รางวลัเรียนดีทนุภมูิพล  
                                      ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

     ปฏทิินกจิกรรม         
99 ปี ศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ ณ นคร  

       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าหนดจดังาน “ 99 ปี ศำสตรำ- 
จำรย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 
– 12.00 น. ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ  
        ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรเลงดนตรีไทย โดย
ชมรมดนตรีไทย การขบัร้องเพลง โดยวงดนตรี เคยแูบนด์ การขบั
เสภาพร้อมฉายวีดิทศัน์ และชมนิทรรศการชีวประวตัิและผลงาน 
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ณ บริเวณโถงด้านหน้าอาคารจกัร
พนัธ์เพ็ญศิริ  
        จากนัน้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กลา่วแสดงกตเวทิตาจิต การสมัภาษณ์
พิเศษ “99 ปี ศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร กับเกษตร 

ศำสตร์ ศำสตร์แห่งแผ่นดนิ” พิธีมอบของท่ีระลกึและรดน า้ขอพร
เพ่ือแสดงกตเวทิตาจิตจากหน่วยงานตา่ง ๆ ตอ่จากนัน้ ศาสตราจารย์ 
ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป่าเทียนเค้กวนัเกิดครบรอบ 99 ปี  และรับประ 
-ทานอาหารกลางวนั พร้อมชม การแสดงโขน โดยชมรมโขนละคร 
และการขบัร้องเพลง โดยชมรมนนทรีคอรัส 
อบรมเชงิปฏบิตัิการ “การใชโ้ปรแกรมบรรณานุกรม 

EndNote X8 ข ัน้สงู” 

       ส ำนักหอสมุด จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง “กำรใช้โปรแกรม
บรรณำนุกรม EndNote X8 ขัน้สูง (Advanced EndNote X8 )”  
เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีทกัษะในการใช้โปรแกรม EndNote X8 ในขัน้สงู
สงู             
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 การประชมุทางวิชาการมอบของท่ีระลกึให้ และ รับประทานอาหารนอ าลาของผู้ เกษียณ: กลางวนัร่วมกนั 
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สามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้ ใช้บริการ และน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประ -
โยชน์ในการปฏิบตัิงานได้ โดยมี คณุจิรวฒัน์ พรหมพร เป็นวิทยากร 
ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม  
ชัน้ 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  
       ผู้สนใจลงทะบียนเข้าอบรมได้ท่ี  www.lib.ku.ac.th/training 
ภายในวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี โทรศพัท์ 0 – 
2942 – 8616 ตอ่ 215 
ทดสอบทางภาษาองักฤษ KU-EPT  
         ศนูย์ทดสอบทางภาษา คณะมนษุยศาสตร์ จดัทดสอบทาง
ภาษาองักฤษ KU–EPT ครัง้ท่ี 2/2561 เพ่ือวดัระดบัความรู้ความ 
สามารถทางภาษาองักฤษของนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์               
ในระดบัปริญญาโท ปริญญาเอก และบคุคลทัว่ไป รับสมคัรวนัท่ี               
5  – 13 มีนาคม 2561 และทดสอบวันอำทติย์ที่ 8 เมษำยน 2561 
เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ อำคำรศูนย์เรียนรวม 3  
       ผู้สนใจสอบถามได้ท่ี โทรศพัท์ 0 – 2579 – 5566 ตอ่ 1211 หรือดู
ท่ี http://ku-ept.human.ku.ac.th  
อบรมการแปรรปูสตัว์น า้เพือ่เพิม่มูลค่า  

        ภำควิชำผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง จดัอบรม “หลักสูตร
กำรแปรรูปสัตว์น ำ้เพื่อเพิ่มมูลค่ำ” ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เวลา 
09.00 -16.00 น. ณ อาคารทสันีสรสชุาติ คณะประมง 
       การอบรมแบ่งเป็น 2 หลกัสตูร ได้แก่ การท าลกูชิน้ปลา และการ
ท าซาลาเปาไส้ปลาทนู่า โดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย รับจ านวน 40 คนเ ท่านัน้ 
        ผู้สนใจเข้าอบรมรับสมคัรถงึวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 สอบถาม
เพ่ิมเติมได้ท่ี คณุพิศมยั ศรีจนัทร์ โทรศพัท์ 08 – 4124 – 4342    
โครงการ “สนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทนในภาคความรอ้น” 

        สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตผลทางการเกษตรและอตุสา -
หกรรมเกษตร ร่วมกบั กรมพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “สนับสนุนกำรใช้พลังงำนทดแทน
ในภำคควำมร้อน” วนัท่ี 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.  
ณ ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
        ผู้สนใจสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี โทรศพัท์ 0 – 2942 – 8600 
รบัสมคัรศกึษาต่อ 

        โครงกำรปริญญำโท สำขำจติวิทยำอุตสำหกรรมและ 
องค์กำร ภำคพเิศษ คณะสังคมศำสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่  
ประจ าภาคต้น ปีการศกึษา 2561 ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 18 มีนาคม 2561 
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมและดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี  http:// 
indpsy.soc.ku.ac.th/index.html 
       โครงกำรวิศวกรรมควำมปลอดภัย ภำคพเิศษ คณะวิศว- 
กรรมศำสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 18 ประจ าปีการศกึษา 2561  
 

 

ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 10 เมษายน 2561 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมและ  
ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี  www.safety.eng.ku.ac.th       
       โครงกำรปริญญำโทสำขำกำรบริหำรทรัพยำกรป่ำไม้และ
สิ่งแวดล้อม ภำคพเิศษ คณะวนศำสตร์ รับสมัครนิสิต รุ่นที่ 22 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ตัง้แตบ่ดันี ้ถงึวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2561  
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.admin.forest.ku.ac.th  
        โครงกำรบัณฑติศึกษำสำขำบริหำรธุรกจิ (นำนำชำต)ิ  
คณะบริหำรธุรกิจ (KIMBA) รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 22 ประจ า 
ปีการศกึษา 2561 ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 6 เมษายน 2561 ดรูายละเอียด
เพ่ิมเติมท่ี http://kimba.bus.ku.ac.th/kimba2017 
รบัสมคัรงาน    

        คณะสัตวแพทยศำสตร์ รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั 
เงินรายได้ ต าแหนง่ ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร จ านวน 1 อตัรา ผู้สมคัร
ต้องส าเร็จการศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)  
         ผู้สนใจสอบถามได้ท่ี ส านกังานเลขานกุาร คณะสตัวแพทย- 

ศาสตร์ โทรศพัท์ 0 – 2597 – 1900 ตอ่ 1305 รับสมคัรถงึวนัท่ี 9 
มีนาคม 2561  
        ภำควิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม คณะ
สิ่งแวดล้อม รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั ต าแหนง่ อาจารย์ 
จ านวน 1 อตัรา ผู้สมคัรต้องส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก
สาขาสิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์) หรือสาขาท่ี
เก่ียวข้อง ส าหรับผู้จบการศกึษาในประเทศ ต้องเคยไปท าวิจยัใน
ตา่งประเทศไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และมีอายไุมเ่กิน 35 ปี 
         ผู้สนใจสมคัรได้ท่ี ส านกังานเลขานกุาร คณะสิ่งแวดล้อม 
ภายในวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี โทรศพัท์ 0 –
2579 – 3877 

         สถำบันวิจัยและพัฒนำแหงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ ต าแหนง่ นกัวิชาการเงิน
และบญัชี จ านวน 1 อตัรา ผู้สมคัรต้องส าเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ทางด้านบญัชี  
         ผู้สนใจสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี โทรศพัท์ 0 – 2561 – 1986 รับ
สมคัรถงึวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 
 

       
 
 

...  งานสบืสานประเพณีสงกรานต ์ 
             ในร ัว้นนทร ีปี 2561 

“ สงกรานตก์ลางกรงุ ล ัน่ทุง่บางเขน” 

วนัองัคารที ่10 เมษายน 2561  

ณ อาคารจกัรพนัธเ์พ็ญศริ ิ

http://www.lib.ku.ac.th/training%20ภายใน
http://www.lib.ku.ac.th/training%20ภายใน
http://ku-ept.human.ku.ac.th/
http://www.safety.eng.ku.ac.th/
http://www.safety.eng.ku.ac.th/
http://www.admin.forest.ku.ac.th/

