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ปฏิทินขาว   
วันจันทรที่ 26 กมุภาพันธ 2561  
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม 

กําพล อดุลวิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ  
50 ป 

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ 2561 
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สถาบนัวิจัยฯ จัดโครงการอบรม Pitching 

งานวิจยัอยางไรใหโดนใจผูประกอบการ ณ 
หองประชุมธีระ สูตะบุตร  ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป 

เวลา 08.30 – 17.00 น. : ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะ 
อนุกรรมการดําเนินโครงการความรวมมือ
ระหวาง มก. และ ธนาคารไทยพาณิชย   
ณ หองประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ      
50 ป  

เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ ประชุมการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพนัธ ณ หอง
ประชุม 9 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทางกายภาพ คร้ังที่ 2/2561  
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ป   

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561 
เวลา 08.30 – 16.30 น. : มก. จัดพิธีประกาศเจตจํานง เร่ือง นโยบาย

คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ มก. ประจาํป 2561 โดย
รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผูบริหาร 
คณบดี ผูอํานวยการสาํนัก สถาบัน และ
บุคลากรที่เขารวมสัมมนา จากนั้น  
กองคลัง จัดสัมมนาเร่ือง “หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดราคากลางการกอสรางของ
หนวยงานของรัฐ” และ "ความโปรงใสและ
การปองกันผลประโยชนทบัซอนในการ
คํานวณราคากลาง” โดย คุณบญุทิพย    
ชูโชนาค ผูทรงคุณวุฒิ กรมบญัชีกลาง ณ 
หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป 

เวลา 09.30 – 12.00 น. : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน  

 
  

ขอบังคับ มก. ที่เก่ียวของกับการสรรหา 
ผูบริหารสวนงาน มก. ณ หองประชุม 8 
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 14.00 – 16.30 น. : กองการเจาหนาที่ ประชุมบุคลากร  
ณ หองประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ป 

   ปฏิทินกิจกรรม 
เสวนาวิชาการ “ยุทธศาสตรสงเสริมไมเศรษฐกิจ...
ขับเคลื่อนอยางไรใหถึงเปา”                                                                 

คณะวนศาสตร รวมกับ สมาคมศิษยเกาวนศาสตร จัดเสวนา
วิชาการ “ยุทธศาสตรสงเสริมไมเศรษฐกิจ...ขบัเคลื่อนอยางไรใหถึง
เปา” ในวันที่ 2 มนีาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอง
ประชุมจงรัก ปรีชานนท ตึกวนศาสตร 72 ป เพื่อระดมความคิดและ
นําเสนอแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริมไมเศรษฐกิจและสราง
แรงจูงใจแกภาคเอกชนและประชาชน กิจกรรมประกอบดวย 
เวลา 09.00 – 09.45 น.  พิธีเปด และการบรรยายพิเศษ โดย ดร. 

วิจารณ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เวลา  10.00 – 12.00 น.  การเสวนา “ยุทธศาสตรสงเสริมไม 
เศรษฐกิจ...ขบัเคลื่อนอยางไรใหถึงเปา” 
โดย คณบดีคณะวนศาสตร (ยุทธศาสตร
สงเสริมไมเศรษฐกิจฯ) อธิบดีกรมปาไม 
(แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
สงเสริมไมเศรษฐกิจฯ) อธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพนัธุพืช 
(ผลกระทบการแกไขกฎหมายตอปา
อนุรักษ) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง (ศักยภาพในการเพิม่พื้นที่ไม
เศรษฐกิจชายเลน) ผูอํานวยการองคการ
อุตสาหกรรมปาไม (แนวทางการเพิ่ม
พื้นที่ปาเศรษฐกิจของภาครัฐ) ดําเนิน
รายการโดย ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ 

เวลา 13.00 – 16.00 น.  การเสวนา “กลยุทธสรางแรงจูงใจ...
สงเสริมไมเศรษฐกิจใหถึงเปา” โดย ผศ.
ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ คณะเศรษฐ- 
ศาสตร มก. นายประพัฒน ปญญาชาต-ิ
รักษ ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ   

    นายสนุันท นวลพรหมสกุล รองผูวาการ 
การยางแหงประเทศไทยดานบริหาร 
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ดร.เกริก มีมุงกิจ ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารตนไมระดับชาติ และผูแทน
สํานักงานการรับรองไมเศรษฐกิจไทย สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

งาน Digital KU Seminar 

         สํานักบริการคอมพิวเตอร จัดงาน Digital KU Seminar คร้ังที่ 
1 “Information Privacy : การคุมครองขอมูลสวนตัวอยางถูกตองบน
โลกไซเบอร” ในวันที่ 9 มนีาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอง
ประชุม 408 ชั้น 4 อาคารสํานกับริการคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มเติมความรู
เก่ียวกับนโยบายดานเทคโนโลย ีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เก่ียวของกับ
ความมั่นคงปลอดภัย ความเปนสวนตัว การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
และการปองกันภัยบนโลกออนไลน โดย 
เวลา 13.30 - 14.00 น. ลงทะเบียนและพิธีเปด โดย ผศ.ดร.ภุชงค 

อุทโยภาศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝาย
สารสนเทศและรักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักบริการคอมพิวเตอร มก. 

เวลา 14.00 – 14.20 น. การเปลี่ยนผาน มก. สู KU 4.0 Cashless 
Society โดย ผศ.ดร.นุชนาถ มัง่ค่ัง 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายการเงิน 

เวลา 14.20 – 15.30 น. กฎหมายและสิทธิที่นารูเกี่ยวกับขอมูล 
สวนตัวในโลกไซเบอร โดย ดร.ชัยชนะ 
มิตรพันธ สํานักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

เวลา 15.30 – 16.30 น. Digital & App บริษัท PwC Consulting 
ประเทศไทย   
ผูสนใจลงทะเบยีนออนไลนที ่
https://goo.gl/3FQBH 

อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนและชวยวิชาการ 

ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร จัดอบรม
หลักสูตร โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร
สายสนับสนนุและชวยวชิาการในการเตรียมตัวสอบ TOEIC และจัดสอบ 
TOEIC เพื่อนําผล TOEIC ไปใชยื่นพิจารณาเพิ่มเงนิพิเศษความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษ โดยจัดอบรมทุกวันจันทร อังคาร และพฤหัสบดี 
ระหวางวันที่ 15 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 – 18.30 
น. ณ หอง 105 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร 1 คณะมนุษยศาสตร 
คาลงทะเบียน 4,000 บาท (รวมคาขอสอบ TOEIC) 

สนใจสมัครไดจนถึงวนัที่ 12 มีนาคม 2561 ตดิตอสอบถาม 
คุณสุพัตรา สุขแสวง โทรศัพท 02 – 579 – 5566 – 8 ตอ 1108 

โครงการคายเยาวชนสมองแกว รุนที่ 26 
สํานักบริการคอมพิวเตอร ขอเชิญชวนเยาวชน อายุ 9 – 15 ป 

หรือกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 เขาอบรม
โครงการคายเยาวชนสมองแกว Crystal Brain Youth Camp รุนที่ 
26 ระหวางวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 ณ สํานักบริการ-
คอมพิวเตอร จํานวน 5 วนั 4 คืน พักคางคืนที่เคยูโฮม เพื่อใหเยาวชน 

  
   

ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เรียนรูการอยูรวมกันในสังคม การ
ทํางานเปนทีม เนนการเรียนรูโลกทั้ง 4 มิติแหงชีวิต ไดแก “ชีวิต” 
“การแกปญหา” “ความคิดสรางสรรค” และ “เทคโนโลยี” มี
กิจกรรมยามเชา กิจกรรมวิชาการภาคเชาและภาคบาย กิจกรรมยาม
เย็น และกิจกรรมนันทนาการ  

ตัวอยางกิจกรรมหลัก เชน การจัดทําโครงงานอิเล็กทรอนิกส 
สิ่งประดษิฐคอมพิวเตอร การโคดดิ้ง และกิจกรรมโครงงานวิศวกรรม
และศิลปกรรม คาลงทะเบียน 9,500 บาท  
 เยาวชนสนใจสอบถามเพิ่มเติมไดที่ ฝายฝกอบรมและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โทรศัพท 02 – 562 – 0951 และสมัครออนไลนที่ 
https://goo.gl/ftpAQp  

อ่ิมบุญสุขใจกับสวัสดิการ ทําบุญไหวพระ จังหวัด
สระบุรี 

งานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่ เชิญชวนบุคลากร เขารวม
โครงการอ่ิมบุญสุขใจไปกับสวสัดิการ ทําบุญไหวพระ 9 วัดในจงัหวัด
สระบุรี ในวนัที่ 17 มีนาคม 2561 (รถจอดหนาอาคารสารนิเทศ 50 
ป) ออกเดินทางเวลา 07.00 น.  

ประกอบดวย วัดพระพทุธบาทราชวรวิหาร วดัศาลาแดง วัด
พระพุทธฉาย วัดเขาแกววรวิหาร วัดตะโก วัดพะเยาว วัดปาสวางบุญ
เจดีย 500 ยอด วัดอัมพวัน (หลวงปูยอย) วัดเขาวง บุคลากร มก.    
คนละ 215 บาท ผูติดตามบุคลากร 430 บาท (ไมเกิน 2 คน)          
ผูเกษียณอายุ 430 บาท ผูสนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทรศัพท 
4806  

รับสมัครงาน                                                             
 คณะสิ่งแวดลอม รับสมัครพนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได 
ตําแหนง นักวิทยาศาสตร จํานวน 2 อัตรา สังกัดภาควชิา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผูสมัครสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรหรือสาขาที่เก่ียวของ รับสมัครจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 
2561 ผูสนใจติดตอสอบถาม สาํนักงานเลขานุการ คณะสิง่แวดลอม 
โทรศัพท 02 – 579 – 2946                                                   

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนง นักวิชาการเงิน
และบัญชี จาํนวน 1 อัตรา ผูสมัครสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางดานบัญชี รับสมัครจนถึงวนัที่ 15 มีนาคม 2561 ผูสนใจสอบถาม
เพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 02 – 561 – 1986  

คณะสัตวแพทยศาสตร รับสมัครพนักงานมหาวทิยาลัยเงิน
รายได ตาํแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร จํานวน 1 อัตรา สังกัดงาน
เลขานุการ ผูสมัครสาํเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง 
(ปวส.) รับสมัครจนถึงวนัที่ 9 มนีาคม 2561 ผูสนใจสอบถามไดที่ 
โทรศัพท 02 – 797 – 1900 ตอ 1305 

 
 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงาน  
“สืบสานประเพณีสงกรานตในร้ัวนนทรี ป 2561” 

สงกรานตกลางกรุง ลั่นทุงบางเขน 
11 เมษายน 2561 เวลา 07.00 – 18.00 น.  

ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิร ิ
 


