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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 12 มิถุนายน 2560 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะกรรมการบริหาร  
                                      มก. ครัง้ท่ี 6/2560 ณ ห้องประชมุก าพล   
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                
วนัองัคารท่ี 13 มิถุนายน 2560  
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ 
                                      กลัน่กรองการประเมินข้าราชการหรือ 
                                      ลกูจ้างประจ าเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป็น 
                                      พนกังานมหาวิทยาลยั ณ ห้องประชมุ 5   
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                                                                      
วนัพฤหสับดท่ีี 15 มิถุนายน 2560                                                                                                                                               
เวลา 08.30 – 12.00 น. : ส านกังานกฎหมาย ประชุมสมัมนา 
                                      เครือข่ายนิติกร ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2                                    
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ  
                                      KM  ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 10.00 – 16.00 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุคณะกรรมการ  
                                      ฝ่ายบริหารยทุธศาสตร์ ฝ่ายรับเร่ืองราว 
                                      ร้องทกุข์ และฝ่ายประชาสมัพนัธ์                                      
                                      ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 13.30 – 16.00 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุสมยัสามญั 
                                      ครัง้ท่ี 6/2560 ณ ห้องประชมุก าพล 
                                      อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
วนัศกุรท่ี์ 16 มิถุนายน 2560   
เวลา 08.30 – 12.00 น. : ส านกังานประกนัคณุภาพ ต้อนรับคณะ 
                                      ศกึษาดงูานจากมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
                                      (ABAC) ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2                                    
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุคณะท างานยกร่าง 
                  
 

                                    การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน กลุม่ 
                                    สว่นงานสนบัสนนุการบริหารงาน  
                                    ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
                                    อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                                             

                     ปฏทิินกจิกรรม                                                                                                                                                                                                                           
การแข่งขนักฬีาบคุลากร สกอ. “พะเยาเกมส”์                  
          ขอเชิญชมการแข่งขนั กีฬาบคุลากรส านกังานคณะกรรม -
การการอดุมศกึษา ครัง้ท่ี 36 “ พะเยำเกมส์“  ระหวา่งวนัท่ี 9 – 16 
มิถนุายน 2560 ณ สนามมหาวิทยาลยัพะเยา จ.พะเยา 
         ในปีนีแ้ข่งขนัทัง้หมด 16 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟตุบอลชาย 
วอลเลย์บอล กรีฑา วา่ยน า้ เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส 
วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง ลีลาศ แบดมินตนั กอล์ฟ แอโรบิก  
ครอสเวิร์ด หมากรุกไทย และ จกัรยานเพ่ือสขุภาพ  
        อนึง่ในวนัท่ี 9 มิถนุายน 2560 จะมีพิธีเปิดการแข่งขนั และ
ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทศัน์ NBT ตัง้แตเ่วลา 17.00-18.00 น. 
โดยมีศิลปินแห่งชาติ นายธนิสร์ ศรีกลิน่ดี จะเป่าขลุย่บรรเลงเพลง
พระราชนิพนธ์เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หวั และเพลงฟ้ามุย่ อนัเป็นเพลงประจ ามหาวิทยาลยัพะเยา
อีกด้วย 
          ร่วมเป็นก าลงัใจให้นกักีฬาบคุลากร มก. โดยติดตามผล
พร้อมชมภาพการแข่งขนั  “ พะเยำเกมส์” ระหวา่งวนัท่ี 9 -16 

มิถนุายน 2560 ได้ท่ี www.sp.ku.ac.th หรือ ทางแฟนเพจ  KU 
sport office 
สมัมนาวิชาการ “เกษตร 4.0 ยกระดบั...สู่มาตรฐานสนิคา้

เกษตรและอาหาร”        

       สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกบันิตยสาร
รักษ์เกษตร จดัสมัมนาวิชาการ เร่ือง “ งำนเกษตร 4.0 ยกระดับสู่
มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร ”  เพ่ือระดมความคิดเห็นจาก
ผู้ เช่ียวชาญทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง ร่วมผลกัดนัและยกระดบั
คณุภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทยทัง้ระบบสูส่ากล               
ในวนัท่ี 23 มิถนุายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยมี  
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยั  
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เกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 
1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยภายในงานมีการจดักิจกรรมแบ่งเป็น 3 
สว่น ประกอบด้วย       
        กำรสัมมนำ ภายใต้หวัข้อ “เกษตร 4.0 ยกระดับสู่
มำตรฐำน” โดยจะมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐาน มาให้ความรู้
ความเข้าใจในบทบาทของการบริการ และมาตรฐานตา่ง ๆ อาทิ 
มำตรฐำน GMP โดย กรมวิชาการเกษตร มำตรฐำน Q และ 
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ โดย มกอช. มำตรฐำน THAI GAPโดย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มำตรฐำน GMP โดยห้องปฏิบตัิการ
กลาง (ประเทศไทย) นอกจากนี ้ยงัได้รับความรู้เก่ียวกบั โอกำสและ
ช่องทำงของสินค้ำมำตรฐำนสู่ตลำดบน โดย ผู้แทน
ห้างสรรพสนิค้า และ กำรเปิดมุมมองและประสบกำรณ์ชำวสวน

ชัน้น ำที่ผลิตสินค้ำมำตรฐำนป้อนตลำดบน โดย สวนท่ีรับการ
รับรองมาตรฐาน 
         กำรออกบูธจัดแสดงนิทรรศกำรและจ ำหน่ำยสินค้ำ
มำตรฐำน จากหน่วยงานด้านมาตรฐานและหน่วยงานท่ีสนบัสนนุ 
จ านวน 20 บธู  
         กำรจัดพมิพ์และจ ำหน่ำยหนังสือ เร่ือง “เกษตร 4.0
ยกระดับสู่มำตรฐำน” เพ่ือเผยแพร่ออกสูส่าธารณชนอย่างกว้างขวาง 
อาทิ สวน GAP ทัว่ประเทศ และสวนเกษตรท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน
ตา่ง ๆ โดยมีหนงัสือแจกในงาน และจดัจ าหน่ายตามร้านหนงัสือทัว่ไป 
             ผู้สนใจร่วมงาน ดงักลา่ว สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 
ปี โทรศพัท์ 08 – 6340 – 1713 และ 08 – 9783 – 5887  
อบรมเชงิปฏบิตัิการ  
          ส านกัหอสมดุอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง  การใช้โปรแกรม
จดัการบรรณานกุรม EndNote X8 ขัน้สงู (Advanced EndNote X8) 
วนัท่ี 16 มิถนุายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยมี คณุจิรวฒัน์ 
พรหมพร เป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม ชัน้ 2 อาคารเทพรัตน์วิทยา
โชติ  
          ผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ท่ี  www.lib.ku.ac.th/trainig  
ภายในวนัท่ี 15 มิถนุายน 2560 สอบถามท่ี โทรศพัท์ 0 –2942 – 8616 
ตอ่ 215 หรือ e-mail : libspch@ku.ac.th 
 เทศนม์หาชาติ ถวายราชสกัการะ องคพ์ระภูมิพล  
          มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั ส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา จดักิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ “ เทศน์
มหำชำติ ถวำยรำชสักกำระ องค์พระภูมิพล” เพ่ือถวายเป็นพระ
ราชกศุลแด ่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช  
 

ในวนัท่ี 3 – 5 สิงหาคม 2560 ณ หอประชมุ มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์ บางเขน         
          กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสกัการะองค์ภมูิพล  การ
แสดงดนตรีไทย พระธรรมกถกึเทศน์มหาชาติ จ านวน 14 กณัฑ์ โดย
พระคณุเจ้าจากวดัตา่ง ๆ อาทิ วดัสทุศัน์เทพวราราม วดัประยรุ
วงศาวาส วดัสระเกศราชวรมหาวิหาร วดัสามพระยา วดับางรัก
ใหญ่ วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม  วดัเปรมประชา ปทมุธานี  
รบัสมคัรงาน  

          คณะสัตวแพทยศำตร์ รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั 
ต ำแหน่งอำจำรย์ 1 อัตรำ ผู้สมคัรจะต้องจบการศกึษาระดบั
ปริญญาสตัวแพทยศาสตรบณัฑิตและปริญญาเอก สาขากายวิภาค
ศาสตร์ หรือสาขาอื่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ   

        ผู้สนใจสมคัรได้ท่ี หน่วยการเจ้าหน้าท่ี ส านกังานเลขานกุาร 
ชัน้ 2 อาคารจกัรพิชยัรณรงค์สงคราม ภายในวนัท่ี 27 มิถนุายน 
2560 โทรศพัท์ 0 – 2797 – 1900 ตอ่1217 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
www.vet.ku.ac.th   

         คณะเกษตร รับสมคัรพนกังานเงินรายได้ ต ำแหน่ง 
ผู้ปฏบิัตงิำนบริหำร 1 อัตรำ วฒิุ ปวส.ยกเว้นทางเกษตรกรรม
และช่างอตุสาหกรรม ผู้สนใจขอรับและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ภาควิชา
สง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ภายในวนัท่ี 21 มิถนุายน 2560 
โทรศพัท์ 0 – 2579 – 1025 ตอ่ 118 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
www.agr.ku.ac.th                                  
        คณะสิ่งแวดล้อม รับสมคัรพนกังานเงินรายได้ ต ำแหน่ง 
นักวิทยำศำสตร์ 1 อัตรำ วฒิุปริญญาโท สาขาเคมี สิ่งแวดล้อม 
หรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องมีหลกัสตูรท่ีมีวิทยานิพนธ์และมี
การท าวิจยัในห้องปฏิบตัิการ ผู้สนใจสมคัรได้ท่ี ส านกังาน 
เลขานกุาร ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ดรูายละเอียด
เพ่ิมเติมท่ี http://calendar.ku.ac.th   
         ภำควิชำพืชสวน คณะเกษตร รับสมคัรพนกังาน
มหาวิทยาลยั ต ำแหน่งอำจำรย์ 1 อัตรำ วฒิุปริญญาเอก ด้าน
การออกแบบและจดัสวน หรือเทคโนโลยีเมลด็พนัธุ์ ผู้สนใจสมคัรได้
ท่ี ภาควิชาพืชสวน ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 โทรศพัท์ 
0 – 2579 – 0308 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.agr.ku.ac.th   
 
 ประชมุสมัมนาอาจารยม์หาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์’ 60 

เรือ่ง  “ อดุมศกึษาไทยกบัการศกึษา 4.0” 
14 กรกฎาคม 2560   เวลา 08.30 -12.00 น. 

ณ หอ้งประชมุสธุรรม อารกีลุ อาคารสารนเิทศ 50 ปี 

http://www.lib.ku.ac.th/trainig
mailto:libspch@ku.ac.th

