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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 1 มกราคม 2561 : วนัขึ้นปีใหม่ 
วนัองัคารท่ี 2 มกราคม 2561 : หยุดชดเชยวนัปีใหม่ 
วนัศกุรท่ี์ 5 มกราคม 2561 

เวลา 08.00 – 16.00 น. : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัสมัมนา

 ทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทัว่

 ประเทศ เร่ือง “ครูแนะแนวกบัการศกึษา

 ไทยยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 4.0” ณ ห้อง

 ประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคาร

 สารนิเทศ 50 ปี   

วนัจนัทรท่ี์ 8 มกราคม 2561 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชมุคณะกรรมการวิชาการ มก. ครัง้ท่ี 

1/2561 ณ ห้องประชมุกําพล อดลุวิทย์ 

ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วนัองัคารท่ี 9 มกราคม 2561 
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชมุบคุลากรกองการเจ้าหน้าท่ี ณ  

   ห้องประชมุธีระ สตูะบตุร  ชัน้ 2 อาคาร

   สารนิเทศ 50 ปี 

วนัพธุท่ี 10 มกราคม 2561 
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สํานกังานประกนัคณุภาพ ประชมุ         

   รองคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ ณ ห้อง

   ประชมุกําพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคาร

   สารนิเทศ 50 ปี 
วนัพฤหสับดท่ีี 11 มกราคม 2561  
เวลา 13.00 – 16.00 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุเพ่ือเลือกตัง้     

   ผู้ ดํารงตําแหน่งประธานสภาพนกังาน ณ 

   ห้องประชมุกําพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 อาคาร

   สารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 08.30 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี จดัโครงการจดัทํา

   มาตรฐานภาระงานนกัวิจยั ณ  ห้อง 

   ประชมุธีระ สตูะบตุร  ชัน้ 2 อาคาร 

   สารนิเทศ 50 ปี 

วนัศกุรท่ี์ 12 มกราคม 2561 
เวลา 14.00 – 16.30 น. : กองแผนงาน ประชมุคณะกรรมการ 

        

   พฒันาทางกายภาพ ครัง้ท่ี 1/2561 ณ 

   ห้องประชมุ 8  ชัน้ 2  

   อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

   ปฏทิินกจิกรรม 

สมัมนาวิชาการครแูละอาจารยแ์นะแนวทัว่ประเทศ  
“ครแูนะแนวกบัการศกึษาไทยยุค เศรษฐกจิดจิทิลั 4.0” 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั บริษัท แบรนด์ซนัโตร่ี 

(ประเทศไทย) จํากดั และ บริษัทบณัฑิตแนะแนว จํากดั จดั

โครงการสง่เสริมความสามารถพิเศษภาคฤดรู้อน พ.ศ. 2562     

(แบรนด์ซมัเมอร์ แคมป์ ครัง้ท่ี 30) การสมัมนาทางวิชาการครูและ

อาจารย์แนะแนวทัว่ประเทศ เร่ือง “ครูแนะแนวกับการศึกษาไทย

ยุคเศรษฐกจิดจิทิลั 4.0” ในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.00 

– 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 

50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

อาทิ ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “นโยบายการศึกษาไทยยุคดจิทิัล 4.0” 

การบรรยายพิเศษ เร่ือง “บทบาทครูแนะแนวกับการศึกษาไทย 

ยุคเศรษฐกจิดจิทิลั 4.0” พธีิแถลงข่าวเปิดโครงการ “แบรนด์

ซัมเมอร์แคมป์ ครัง้ที่ 30” เป็นต้น 

สมัมนา “วนัไมเ้ศรษฐกจิไทย 2561 อตุสาหกรรมไม้
เศรษฐกจิขบัเคลือ่นประเทศไทย 4.0 สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” 
 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัสมัมนา 

“วันไม้เศรษฐกจิไทย 2561 อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกจิ

ขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน” ในวันที่  5 

มกราคม 2561 เวลา 08.00 –18.00 น. ณ ห้องประชุมจงรัก

ปรีชานนท์ ตกึวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหวา่ง

เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคการผลิต แปรรูปและอตุสาหกรรมท่ี

เก่ียวกบัการป่าไม้ในการกําหนดแนวทางการขบัเคลื่อนประเทศไทย 

4.0 สูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน  

“เลอืกแนวทาง...วางอนาคต” 
 สํานกัทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั สํานกังานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา จดัโครงการนิทรรศการตลาดนดัหลกัสตูรอดุมศกึษา 

ครัง้ท่ี 22 “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ในวันที่ 11 – 12  
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มกราคม 2561 เวลา 08.00 –15.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพญ็

ศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพ่ือเผยแพร่ข้อมลู 

หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษาและข้อมลูทางการศกึษาแก่นกัเรียน ครู 

ผู้ปกครองและผู้สนใจทัว่ไป สําหรับใช้ประกอบแนวทางการศกึษาตอ่

ระดบัอดุมศกึษา ในงานมีการบรรยายการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาใน

ระดบัอดุมศกึษาระบบใหม ่TCAS โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอิสระ-

ธรรม กิจกรรมเย่ียมชมคณะวิชา (Open House) ของ มก. กิจกรรม

การแสดงจากมหาวิทยาลยัตา่งๆ 

งานวนัเกษตรแห่งชาติ ประจาํปี 2561 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ จดังานวันเกษตรแห่งชาต ิประจาํปี 2561 ระหว่างวันที่ 

26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บางเขน ในงานมีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การจําหนา่ยสินค้า

ทางการเกษตร ต้นไม้ พนัธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดบั ผลิตผลทาง

การเกษตร มะขามหวาน หอม กระเทียม ข้าวสาร ผกัผลไม้สดและ

แปรรูป สตัว์เลีย้งและอปุกรณ์ สินค้าอปุโภคบริโภคมากมาย ฯลฯ  

เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมและเลอืกซือ้สินค้าในงาน ด ูwww.ku.ac.th   

การประชมุทางวิชาการคร ัง้ท่ี 56  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั หน่วยงานพนัธมิตร เชิญ

ชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงานวิจยัในงาน การประชุม

ทางวิชาการ ครัง้ที่ 56 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 

2561 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีผลงานวิจยัท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศใน 3 หมวดวิชาการ 12 สาขา ทัง้ภาค

บรรยาย ภาค โปสเตอร์ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้แก่ หมวดวิชา

เกษตรศาสตร์ประกอบด้วยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาพืช สาขา

สตัว์สาขาประมง สาขาสตัวแพทยศาสตร์และ สาขาสง่เสริม

การเกษตรและคหกรรมศาสตร์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสาขา

วิทยาศาสตร์และพนัธุวิศวกรรม สาขาอตุสาหกรรมเกษตร สาขา

สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์และสาขา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวดวิชาศึกษาศาสตร์

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

กบัสาขาศกึษาศาสตร์ สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขา

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

 ผู้สนใจดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีฝ่ายบริการการศกึษา 

สํานกัทะเบียนและประมวลผล โทรศพัท์ 0 – 2118 – 0145 หรือ

http://annualconference. ku.ac.th/ 

รบัสมคัรศกึษาต่อ 
 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยั 

 

 

และพฒันาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ รับสมัครนักเรียนเข้า

เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รับใบสมคัรแบบ

ออนไลน์ท่ี http://www.kus.ku.ac.th ตัง้แตว่นัท่ี 22 – 26 มกราคม 

2561 หรือรับใบสมคัร ณ อาคาร 1 ตัง้แตว่นัท่ี 5 – 8 กมุภาพนัธ์ 

2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. และเปิดรับสมคัรวนัท่ี 10 – 11 

มีนาคม 2561 ณ อาคารอบุล เรียงสวุรรณ สอบถามเพ่ิมเติม โทร. 

02 – 942 – 8800 – 9  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครและคัดเลือกผู้มี

ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศกึษา 2561 จํานวน 81 คน

รับสมคัรออนไลน์ท่ี www.admission.ku.ac.th ตัง้แตว่นัท่ี 15 – 30 

มกราคม 2561 สอบถามเพ่ิมเติม โทร. 02 – 118 – 0172  

 โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

ภาคพเิศษ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจําปี

การศกึษา 2561 ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 ดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.cs.sci.ku.ac.th/ms หรือโทรศพัท์ 02 - 

942 – 8761-2 

 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารและพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่จนถงึวนัท่ี 16 

กมุภาพนัธ์ 2561 ดาวน์โหลดใบสมคัรท่ี http://sd.grad.ku.ac.th 

หรือสอบถาม โทรศพัท์ 02 – 942 – 7550  

รบัสมคัรงาน                                                             
 คณะสิ่งแวดล้อม รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยัเงิน

รายได้ ตาํแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จาํนวน 1 อัตรา สงักดั

สํานกังานเลขานกุาร สมคัรภายในวนัท่ี 12 มกราคม 2561 และรับ

สมคัรพนกังานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณ ตาํแหน่งอาจารย์ 

จาํนวน 1 อัตรา  สงักดัภาควิชาเทคโนโลยีและการจดัการ

สิ่งแวดล้อม สมคัรได้จนถงึวนัท่ี 16 มกราคม 2561 หรือสอบถาม

เพ่ิมเติม โทร. 02 – 579 – 3877 ตอ่ 403 ดรูายละเอียดเพ่ิมท่ี 

http://calendar.ku.ac.th/                                     

 คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยั 

ตาํแหน่งอาจารย์ จาํนวน 2 อัตรา วฒิุปริญญาเอกทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ ผู้สนใจย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะ

เศรษฐศาสตร์ภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ดรูายละเอียด

เพ่ิมเติม http://calendar.ku.ac.th/file/Econ%202.pdf 

 คณะบริหารธุรกิจ รับสมคัรพนกังานมหาวิทยาลยัเงิน

งบประมาณ ตาํแหน่งอาจารย์ จาํนวน 2 อัตรา สงักดัภาควิชา

บญัชี รับสมคัรถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

www.bus.ku.ac.th หรือโทรศพัท์ 02 – 942 – 8777 ตอ่ 1102  

  


