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ปฏิทินข่ำว   
วันจันทร์ที่ 25 มถิุนำยน 2561 
เวลา 08.30 – 12.00 น. : ส านักงานประกันคุณภาพ ประชุมให้ข้อมูล

ป้อนกลับผลการวิเคราะห์ตนเองระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 
ก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ  
50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : ส านักงานประกันคุณภาพ อบรมเลขานุการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 
2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

วันอังคำรที่ 26 มิถุนำยน 2561 
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ ์ต้อนรับผู้แทนรัฐบาล

ส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ประจ าประเทศไทย ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

เวลา 13.30 – 16.00 น. : ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “โครงการ
หลวง’ 49” ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป ี

วันพุธที่ 27 มิถุนำยน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับผู้แทนจาก China 

Agriculture University ณ ห้องประชุม 9 
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการบรรจุต าแหน่งอาจารย์ ณ 
ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ    
50 ปี 

เวลา 13.30 – 16.00 น. : ส านักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ มก. ณ ห้องประชมุ 8 ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

วันพฤหัสบดีที ่28 มิถุนำยน 2561 
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ ณ ห้อง
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Mr. Arie 
Veldhuizen, the Netherlands  

  
 

Agricultural Counsellor for 
Thailand and Vietnam ณ ห้องประชุม 
5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : ประชุมการจัดงาน 100 ปี ศ.ดร.
ประเสริฐ ณ นคร ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

วันศุกรท์ี่ 29 มถิุนำยน 2561 
เวลา 08.00 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมขอต าแหน่ง

ทางวชิาการ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

เวลา 08.30 – 12.00 น. : มก. จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ ประจ าปี 
2561 พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล ณ 
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1 อาคาร
สารนิเทศ  50 ป ี

เวลา 13.00 – 16.00 น. : ส านักทะเบียนและประมวลผล จัด
โครงการสัมมนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

ปฏิทินกิจกรรม 
อบรม “เทคนิคกำรสอนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนำ
ผู้น ำทำงกำรสอน Teaching Leadership 2018” 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพฒัน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผูน้ า
ทางการสอน Teaching Leadership 2018” รุ่น 2  ระหว่างวันที่ 25 
- 26 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการสอนของครู
อาจารย์วิทยากร นักฝึกอบรม โค้ช วิทยากร นักฝึกอบรม และบุคคล
ทั่วไปที่เป็นผู้น าทางการสอนและถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคโนโลย ี
Application ให้มีประสิทธิภาพ ค่าลงทะเบียน 3,700 บาท/ท่าน                                      

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที ่https://goo.gl/LYWWyF 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://crao.edu.kps.ku.ac.th/ 
จ ำหน่ำย เครื่องหมำยนิสิตชำย-หญิง 

ศูนย์หนังสือ มก. จ าหนา่ยเครื่องหมายนิสิตชาย-หญิง 
สามารถสั่งซื้อออนไลนไ์ด้ที่ http://www.kubookol.com/  และ
สั่งซื้อได้ที่หนา้ร้านศนูย์หนังสือ มก. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร.02 - 942 – 8063 - 7 ต่อ 104 (สั่งซื้อออนไลน์), 127 (หน้า 
ร้านศูนย์หนงัสือ) 
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บุคลำกร ร่วมแข่งขันกีฬำ KU 4.0 Sports Week 2018                                                    
เชิญชวนบุคลากร มก. ร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพบุคลากร 

ภายใน มก. บางเขน ประจ าปี 2561 ซึ่งท าการแข่งขันระหว่างวันที่ 25 
มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่งเปน็รอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 
25 มิถุนายน -12 กรกฎาคม 2561 ท าการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ 
บาสเกตบอลชาย แชร์บอลหญิง วอลเลย์บอลหญิง แบดมนิตัน เปตอง 
เทเบิลเทนนสิ ว่ายน้ า กรีฑา กีฬาสนัทนาการ ส าหรับการแข่งขันว่ายน้ า 
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ตัง้แต่เวลา 
17.00 น. เป็นต้นไป และการแข่งขันรอบมหกรรม วันที่ 13 กรกฎาคม 
2561 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นตน้ไป                                                                                          
เปิดให้เช่ำพื้นที่อำคำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเช่าพืน้ที่อาคารของ
คณะฯ ดังนี้  
 - บริเวณด้านหนา้คณะฯ ชั้น 1 ติดร้านขายกาแฟสด ขนาด
พื้นที่ 53 ตรม. อัตราค่าเช่าต่อเดือน 400 บาท/ตรม. 
 - บริเวณโถงไข่ ชัน้ที่ 1 ติดห้องนิทรรศการ พื้นที่ 7.40 ตรม. 
อัตราค่าเช่าต่อเดือน 300 บาท/ตรม. 
 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ น.ส.ยุรนารถ ลิ้มเสรี งาน
บริหารและธุรการ ส านักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
ชั้น 3 โทรศัพท์ 02 – 942 – 8960 ต่อ 339 จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 
2561 
ศึกษำต่อ 
 สาขาพฒันาสังคม คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารและพฒันาสงัคม 
(ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 69 ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดใบ
สมัครได้ที่ http://sd.grad.ku.ac.th  

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถิติ (ภาค
พิเศษ) รับสมัครนิสิตใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ที่ www.stat.sci.ku.ac.th  จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
สมัครงำน 
 คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครพนกังำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง
อำจำรย์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ สังกัดภาควชิาภาษาตา่งประเทศ 
จ านวน 2 อัตรา คุณสมบัตสิ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การแปล หรือสาขาอื่นๆ ทีเ่ก่ียวกับ
การสอนภาษาอังกฤษ สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ทีส่ านักงานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป ์จนถึง
วันที่ 28 กันยายน 2561 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02 - 579จนถึงวันที่ 
28 กันยายน 2561 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02 – 579 5566 ต่อ 
4343 
 คณะสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ 
ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 อัตรำ สังกัดส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทสาขาวชิาเคมี สิ่งแวดลอ้ม หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง สนใจยืน่ใบสมคัรได้ที่ส านักงานเลขานุการคณะ
สิ่งแวดล้อม ชัน้ลอย จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ http://calendar.ku.ac.th/  
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัย
ต ำแหน่งอำจำรย์ จ ำนวน 1 อัตรำ สังกัดภาควชิาวิศวกรรม.การบิน
และอวกาศ เพศชาย/หญิง อายไุม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาเอกสาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรม การวิจัยด าเนินงาน การขนส่ง หรือสาขาอ่ืนที่
เก่ียวข้อง หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2561 สนใจรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 – 797 -  0999 ต่อ 1154  
“วันภำษำไทยแหงชำต ิ: ศิลปะกำรเลำเรื่องและกำร  
สวดมนตหมทู ำนองสรภัญญะเทิดไทพระรำชำทศมินทร” 

กระทรวงวัฒนธรรม รวมกับ ภาควิชาภาษาไทย ภาควชิา
ปรัชญาและศาสนา ฝายวิชาการ และฝายพัฒนานสิิตและนิสติเกา 
สัมพันธ คณะมนุษยศาสตร จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ป พ.ศ. 
2561 ภายใตชื่อ โครงกำร “วันภำษำไทยแหงชำติ : ศิลปะกำรเลำ
เรื่องและกำรสวดมนตหมูท ำนองสรภัญญะเทดิไทพระรำชำ       
ทศมินทร” ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ หองแสดงดนตรี ชัน้ 2 
อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป และ ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร 1 คณะ
มนุษยศาสตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชริาลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการใช
ภาษาไทยใหถูกตอง พัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตรดานการสื่อสาร
ภาษาไทยในศิลปะการเลาเร่ือง สงเสริมศิลปวฒันธรรมดานการสวด
มนตหมูท านองสรภัญญะในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

กิจกรรมประกอบด้วย การแขงขัน “ศิลปะการเลาเร่ือง : 
ของดีจากชุมชน” และ “การประกวดสวดมนตหมูท านองสรภัญญะ
พรอมบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
09.00 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ในยุคไทยแลนด 4.0” โดย “รศ.ดร.นิตยา 
กาญจนวรรณ (ราชบัณฑิต)” 

10.00 – 15.00 น.  ประกวด “ศิลปะการเลาเร่ือง : ของดีจาก
ชุมชน” ส าหรับนสิิตระดบัปริญญาตรี 

    (เพียงรอบเดียว) 
ประกวด “การสวดมนตหมูท านอง
สรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ” ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(รอบคัดเลือก/รอบตัดสิน) 

15.00 – 15.30 น. การแสดงศิลปวฒันธรรมดาน 
มนุษยศาสตรของนิสิตระดบัปรญิญาตร ี

    คณะมนุษยศาสตร (แจกอาหารวาง) 
15.30 – 15.50 น.   ประกาศผลการตัดสนิ และมอบรางวัล 

โดย รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย คณบดี
คณะมนุษยศาสตร ์

 
 

งำนนนทรีสทีอง’ 61 
วนัศุกร์ท่ี 21 กนัยายน 2561 

ณ หอ้งประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

http://sd.grad.ku.ac.th/
http://www.stat.sci.ku.ac.th/

