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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 13 มีนาคม 2560  
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล 
                                      ประชมุคณะกรรมการวิชาการ มก.   
                                      ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี              
วนัองัคารท่ี 14 มีนาคม 2560 

เวลา 08.30 – 16.30 น. :  กองวิเทศสมัพนัธ์ จดับรรยาย 
                การประชาสมัพนัธ์ทนุ Jica ประเทศญ่ีปุ่ น   
                ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี            
เวลา 14.00 – 16.30 น. :  กองกลาง ประชมุงานสืบสานประเพณี 
                                      สงกรานต์ในรัว้นนทรี ณ ห้องประชมุ 8 
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                        
เวลา 16.00 – 17.30 น. :  ส านกังานอธิการบดี จดับรรยายพิเศษ                  
                                      ด้าน Agri & food ณ ห้องประชมุ 9   
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัพธุท่ี 15 มีนาคม 2560 

เวลา 08.00 – 16.00 น. :  กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุเชิงปฎิบตัิการ 
                                      เร่ือง การจดัสมรรถนะตามต าแหน่ง 
                                      ของบคุลากร ณ ห้องประชมุ 9  
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 09.00 – 12.00 น. :  ชมรม มก. อาวโุส ประชมุคณะกรรมการ                 
                                      ด าเนินการชมรม มก. อาวโุส  
                                      ณ ห้องประชมุ 8  ชัน้ 2  
                                      อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัพฤหสับดท่ีี 16 มีนาคม 2560  

เวลา 09.00 – 12.00 น. : ส านกังานอธิการบดี ต้อนรับและหารือ 
                                      ความร่วมมือกบัผู้บริหารจาก 
                                      ประเทศอิตาลี ณ ห้องประชมุ 9   
                                      ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา 13.00 – 16.30 น. :  สภาพนกังาน มก.ประชมุคณะกรรมการ                                       
 
 

                                      บริหารเครือข่ายบคุลากร สภาอาจารย์ 
                                       มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย   
                                       ณ ห้องประชมุ 5  ชัน้ 2 
                                       อาคารสารนิเทศ 50 ปี              
วนัศกุรท่ี์ 17 มีนาคม 2560   
เวลา 08.30 – 16.30 น. :  สภาพนกังาน มก. จดัประชมุสมัมนาเชิง 
                                        ปฎิบตัิการเครือข่ายบคุลากร 
                                        สภาอาจารย์ มหาวิทยาลยั 
     แห่งประเทศไทย  ณ ห้องประชมุก าพล 
                                       อดลุวิทย์  ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                   

                                      ปฏทิินกจิกรรม 
ขอเชญิฟังปาฐกถาโดย นายกรฐัมนตร ี 
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหาร บคุลากร นิสิต
เข้าร่วมฟัง  ปาฐกถาเร่ือง “การขบัเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร 
อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ” โดย นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา และชมนิทรรศการนวตักรรม หวัข้อ “เกษตรศาสตร์ รวม
พลงัขบัเคลื่อน Thailand 4.0” ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 เวลา 
09.30 – 12.00 น. ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ   
เสวนาวิชาการ 
              คณะเกษตร ร่วมกบั ส านกังานบริการวิชาการ จดัโครงการ
เสวนาทางวิชาการ เร่ือง “เกษตรศาสตร์ หาค าตอบ เกษตรอินทรีย์ดี
จริงหรือ?”  เพ่ือให้นกัวิชาการ ผู้ เช่ียวชาญ และผู้สนใจจากทกุภาค
สว่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  แล้วประมวลจดัท า
สรุปประเดน็ส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ ตอ่การประกอบอาชีพทางการ
เกษตร ตอ่ผู้บริโภคสินค้าทางการเกษตร ในวนัท่ี 24  มนีาคม  2560   
เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  ผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาได้ท่ี
www.kuservice.ku.ac.th/acservice/register 
รบัสมคัรนกัเรยีนเขา้ศึกษาในโครงการเรียนลว่งหนา้ของ มก.

รุน่ที ่12  

                ส านกัทะเบียนและประมวลผล รับสมคัร นกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาปีท่ี 6 เพ่ือเข้าศกึษาในโครงการเรียนลว่งหน้าของ มก. 
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เพ่ือด าเนินการเปิดสอนโครงการเรียน ลว่งหน้าของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ให้เอือ้ประโยชน์แก่เยาวชนผู้มี
ความสามารถพิเศษได้มีการพฒันาศกัยภาพอย่างเตม็ท่ี และเพ่ือให้
นกัเรียนท่ีมีความสามารถได้มีโอกาสเข้าศกึษารายวิชาใน
ระดบัอดุมศกึษาตามความถนดัและความสนใจ 
คณุสมบตัิของผู้สมคัร นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนนเรียน
เฉลี่ย 4 ภาคการศกึษา ในหมวด วิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
(ไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกิต) ไมน้่อยกวา่ 2.75 
  ผู้สนใจสมคัรได้ตัง้แตว่นัท่ี 3 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2560 
และดรูายละเอียดเพ่ิมเติม www.regweb.registrar.ku.ac.th 
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสด์า้นการเกษตรเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  
  ส านกัหอสมดุ จดัท าหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ด้านการเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั โดยรวบรวมจาก
หนงัสือท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัการเกษตร การวิจยัค้นคว้าทาง
การเกษตรตามแนวพระราชด าริ หลกัการทรงงาน และการประยกุต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัด้านการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นคลงัหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ด้านการเกษตรของ
ประเทศ  
  ผู้สนใจ สามารถเข้าไปดไูด้ท่ี www.ag-ebook.lib.ku.ac.th 
ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นป 
สบค.เปิดอบรมหลกัสตูรคอมพวิเตอร์   

   ส านกับริการคอมพิวเตอร์ เปิดหลกัสตูรอบรมคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2560 จ านวน 5 หลกัสตูร ดงันี ้ 
  กำรใช้งำน Microsoft Word เพื่อกำรจัดท ำหนังสือ อบรม
ระหวา่งวนัท่ี 27 – 28 มิถนุายน 2560, กำรประยุกต์ใช้งำน 
Microsoft Excel เพื่อกำรรำยงำนผลด้วย Dashboard อบรม
ระหวา่ง 29 – 30 มิถนุายน 2560, กำรสร้ำงแบบฟอร์มออนไลน์
ด้วย Google Form Online & Add on อย่ำงมืออำชีพ อบรม
ระหวา่ง 23 - 24 พฤษภาคม 2560, กำรวิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัย
ด้วยโปรแกรม R อบรมระหวา่งวนัท่ี 30 - 31 พฤษภาคม 2560,  Info 

Graphic กับกำรท ำงำนยุคใหม่ อบรมระหวา่งวนัท่ี 22 - 23 
มิถนุายน 2560  
  ผู้สนใจสามารถสมคัรออนไลน์ และดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้
ท่ี www.ku.ac.th  
English for Fun รุ่นท่ี 2(ส าหรบัประถม)  

   ศนูย์ภาษา คณะมนษุยศาสตร์ เปิดอบรมหลกัสตูร
ภาษาองักฤษ English for Fun รุ่นท่ี 2 (ส าหรับประถม) หลกัสตูร ป.1 

– ป.3 และ ป.4 – ป.6  รับสมคัรตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 12 เมษายน 
2560 สอบถามโทรศพัท์ 02 – 942 – 8888 – 9 ดรูายละเอียด
เพ่ิมเติม www.lang.human.ku.ac.th  
English Friday Club : ศกุรห์รรษา...สนทนาภาษาองักฤษ 

Seasons 2 

 ส านกัหอสมดุ ขอเชิญร่วมฝึกภาษาองักฤษใน กิจกรรม 
“English Friday Club : ศกุร์หรรษา...สนทนาภาษาองักฤษ 
Seasons 2”  เป็นการพดูคยุในหวัข้อ “Festivals – Conversation 
and Sharing” มาร่วมพดูคยุภาษาองักฤษอย่างเป็นกนัเองกบั
เจ้าหน้าท่ีประจ าเคาน์เตอร์บริการในส านกัหอสมดุ พร้อมร่วม
สนกุสนานกบัการฝึกภาษาองักฤษผ่านสื่อตา่งๆ จากครูผู้สอน
ภาษาองักฤษชาวตา่งประเทศ ผ่านการชมภาพยนตร์ พร้อมฝึกพดู
ค าศพัท์ และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกนั ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชัน้ 2 อาคารเทพรัตน์
วิทยาโชติ ส านกัหอสมดุ   
รบัสมคัรนสิติ 

        คณะเศรษฐศำสตร์ เปิดรับสมคัรนิสิตระดบัปริญญา
ตรี เข้าศกึษาตอ่ โครงการหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาองักฤษและภาคพิเศษ) ผู้สมคัรส าเร็จ
การศกึษาหรือก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 และมี
คณุสมบตัิตามท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ก าหนด  
  ผู้สนใจสามารถสมคัรได้ตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมคัรและดรูายละเอียดเพ่ิมเติม 
www.becon.eco.ku.ac.th  
  คณะวนศำสตร์ เปิดรับสมคัรนิสิตระดบัปริญญาโท 
(ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 21 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม ผู้สนใจสมคัรได้ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2560 สอบถามโทรศพัท์ 02 – 942 – 8660 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม 
www.admin.forest.ku.ac.th  
สมคัรงาน 

   ส านกัสง่เสริมและฝึกอบรม รับสมคัรพนกังานเงินรายได้ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 1 อตัรา วฒิุการศกึษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต์ 1 อตัรา วฒิุ
การศกึษาไมต่ ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนต้น อาย ุ25 ปีขึน้ไป  
                 ทัง้สองต าแหน่งสามารถย่ืนใบสมคัรได้ท่ี หน่วยการ
เจ้าหน้าท่ี ส านกังานเลขานกุาร ส านกัสง่เสริมและฝึกอบรม  
อาคารวิทยบริการ ชัน้ 4 ตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึวนัท่ี 24 มีนาคม 2560  
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมและดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี 
www.eto.ku.ac.th  
 

http://www.ku.ac.th/
http://www.lang.human.ku.ac.th/
http://www.becon.eco.ku.ac.th/
http://www.admin.forest.ku.ac.th/
http://www.eto.ku.ac.th/

