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ปฏทิินข่าว   
วนัจนัทรท่ี์ 19 ธนัวาคม 2559   
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ 

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี      

วนัองัคารท่ี 20 ธนัวาคม 2559  
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสมัพนัธ์ ประชมุหารือโครงการ

เสริมสร้างศกัยภาพนิสิต มก.สูส่ากล 

 ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2 
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 09.30 – 12.00 น. : ส านกังานกฎหมาย ประชมุคณะกรรมการ 

จรรยาบรรณ ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุงานพฒันาและ
ฝึกอบรม ณ ห้องประชมุ 5 ชัน้ 2  

 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วนัพธุท่ี 21 ธนัวาคม 2559 
เวลา 08.30 – 17.00 น. : คณะประมง จดัสมัมนาทางวิชาการ 
 ปัญหาขีข้าว สาเหตแุละการจดัการ   
 ณ ห้องประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อาวโุส ประชมุกรรมการ 
 ด าเนินการ ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี    
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุงานขอบคณุบคุลากร 
 ปี 2559 ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี      
วนัพฤหสับดท่ีี 22 ธนัวาคม 2559 
เวลา 13.30 – 16.00 น. : กองการเจ้าหน้าท่ี ประชมุคณะกรรมการ

พิจารณาบรรจบุคุคลเป็นพนกังาน 
มหาวิทยาลยัต าแหน่งอาจารย์ 

 ณ ห้องประชมุ 6 ชัน้ 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สภาพนกังาน มก. ประชมุสภาพนกังาน

สมยัสามญั ครัง้ท่ี 5/2559  
 ณ ห้องประชมุก าพล อดลุวิทย์ ชัน้ 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
วนัศกุรท่ี์ 23 ธนัวาคม 2559 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชมุงานวนัสถาปนา มก. 
ปี 2560 ณ ห้องประชมุ 8 ชัน้ 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ปี   

 

ปฏทิินกจิกรรม 
งานขอบคุณบคุลากร ประจ าปี 2559 

                มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดังานขอบคณุบคุลากร 
ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี  29  ธนัวาคม 2559  เวลา 08.00 -14.00 น.  
 ณ อาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ เน่ืองในโอกาสสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพธีิท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ 19 รูป 
(เวลา 08.00 น.) เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช และเพ่ือความเป็นสิริมงคล ในการ
ด าเนินชีวิตของบคุลากร และนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
    กำรบรรยำยพเิศษ “เกษตรศำสตร์ตำมแนวทำงศำสตร์
พระรำชำ” โดย ผศ.ดร.ธันวำ จติต์สงวน (เวลำ 10.00 น.)  

พธีิมอบโล่เชดิชูเกียรต ิและประกำศเกียรตคุิณแก่
บุคลำกรดีเด่นสำยวิชำกำร สำยสนับสนุนและช่วยวิชำกำร  
และบุคลำกรผู้ท ำช่ออเสียงสู่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์      
(เวลา 10.30 น.) เพ่ือเป็นการแสดงความขอบคณุ และแสดงความ
ยินดีกบับคุลากรท่ีได้รับการเชิดชเูกียรติและสร้างช่ือเสียงให้กบั มก. 
              จากนัน้ ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 
 (ซุ้มอาหาร) และร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์“พรปีใหม”่ และเพลง
สรรเสริญพระบารมี โดยมี วงดนตรีเคยแูบนด์บรรเลงเพลงตลอด
งาน  ... แต่งกำย : ชุดสุภำพสีด ำ     
สถาบนัอาหาร รบัจดักระเชา้ฯ ปีใหม่ 
              สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร รับจดัชดุ
ของขวญัผลิตภณัฑ์คณุภาพ หลายรูปแบบทัง้กระเช้า และถงุผ้า  
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ผู้สนใจสัง่ได้ท่ี ห้องจ าหน่ายผลติภณัฑ์ โทรศพัท์ 02 – 579 – 0572 ตอ่ 
1107 – 1108 ภายใน 1247 
กฬีาสาธิตสามคัค ีคร ัง้ท่ี 41 “นนทรเีกมส”์  
              โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและ
พฒันาการศกึษา เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั กีฬำสำธิตสำมัคคี  
ครัง้ทีอ 41 “นนทรีเกมส์”  ภายใต้ค าขวญัของการแข่งขนั“เสริมกีฬำ 

สร้ำงไมตรี สำนสำมัคคี นนทรีเกมส์” ระหวา่งวนัท่ี 6 - 12 มกราคม 
2560 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมโีรงเรียนสาธิต 21 
สถาบนัร่วมการแข่งขนั 
            จงึขอเชิญทกุท่าน ชมการแข่งขนัและร่วมเป็นก าลงัใจให้กบั
นกัเรียน นกักีฬา ทัง้ 21 สถาบนั ส าหรับ วนั เวลาการแข่งขนั และ
สนามการแข่งขนั ดไูด้ท่ี www.nontrigames.kus.ku.ac.th 
ขอเชญิชวนว่ิงออกก าลงักายทุกวนัพธุ 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ ผู้บริหาร บคุลากร และ
นิสิต ร่วมกิจกรรมออกก าลงักาย ในโครงการ “โครงการวิ่ง เดิน คยุ 
เพ่ือสขุภาพ”  ทกุวนัพธุเวลา 17.00 น. ณ สนามอินทรีจนัทรสถิตย์ 
ศนูยภ์าษาเปิดอบรมภาษา 
   ศนูย์ภาษา คณะมนษุยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาองักฤษ 
ฝร่ังเศส เยอรมนั อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญ่ีปุ่ น โปรตเุกส 
รัสเซีย พมา่ อินโดนีเซีย เขมร และภาษาไทยให้กบัชาวตา่งชาติ 
ประจ าภาคปลาย ปีการศกึษา 2559 โดยเปิดสอนภาษาองักฤษ
ทางด้านตา่งๆ และหลกัสตูร Conversation ซึง่ทกุระดบัจะมกีาร
ก าหนดข้อเขียน และสอบสมัภาษณ์เพ่ือแบ่งระดบัชัน้เรียน 
 ผู้สนใจสมคัรได้ตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึวนัท่ี 18 มกราคม 2560 ณ 
ส านกังานศนูย์ภาษา ชัน้ 1 ห้อง 100 อาคารจฬุาภรณ์พิศาลศิลป์ 
สอบถามโทรศพัท์ 02 – 942 – 8888 – 9 หรือดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
www.lang.human.ku.ac.th 
 รบัสมคัรนสิติ ปรญิญาตรี 
          โครงการหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตร 
เขตร้อน (หลกัสตูรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร เปิดรับสมคัร
นิสิตใหม ่ในระบบรับตรง รอบท่ี 1/2560 ประจ าปีการศกึษา 2560     
ผู้สมคัรจะต้องจบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 หรือเทียบเทา่ และ
ต้องมีผลคะแนน IELTS  เฉลี่ยรวม 5.0 หรือ คะแนน TOEFL 500 
คะแนน หรือผ่านการทดสอบภาษาองักฤษตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 
และสอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ คา่สมคัรคนละ 1,300 บาท    
รับสมคัรทาง e-mail : bsta.agr@ku.ac.th,fagrmrp @ku.ac.th  
ตัง้แตบ่ดันีถ้งึวนัท่ี 31 มกราคม 2560 
               ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี ส านกังานโครงการ ฯ  
 ห้อง 810 ชัน้ 8 อาคารวชิรานสุรณ์  คณะเกษตร โทรศพัท์   
 

02 - 942-7146 หรือดเูพ่ิมเติมได้ท่ี http://bsta.agr.ku.ac.th/new_th  
/?p=631 
รบัสมคัรนสิติ ปรญิญาโท 
  โครงการปริญญาโทสง่เสริมการเกษตรส าหรับผู้บริหาร 
(ภาคพิเศษ) คณะเกษตร เปิดรับสมคัรนิสิตเพ่ือเข้าศกึษาตอ่ใน
ระดบัปริญญาโท (รุ่นท่ี 13) ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2560  
ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีทกุสาขาวิชาหรือ
เทียบเท่า เป็นผู้ปฏิบตัิงานภาครัฐหรือภาคเอกชน มีต าแหน่งหน้าท่ี
ในฐานะหรือเทียบเท่าหวัหน้างาน /แผนก/ ฝ่าย/กอง หรือ ข้าราชการ 
พนกังานของรัฐ หรือภาคเอกชน มีประสบการณ์ท างานภายหลงั
ส าเร็จการศกึษา ระดบัปริญญาตรี ไมน้่อยกวา่ 2 ปี หรือเป็น
ผู้ประกอบการธรุกิจการเกษตรในฐานะเจ้าของหรือผู้บริหารกิจการ 

ผู้สนใจ ขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี โครงการปริญญาโท
สง่เสริมการเกษตรส าหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตร ตัง้แต่
บดันีจ้นถงึวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 สอบถามโทรศพัท์ 02 – 942 – 
8456 ตอ่ 117 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติม www.aec.agr.ku.ac.th 
รบัสมคัรงาน 

          ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม เปิดรับสมคัรพนกังาน 4 อตัรา  ดงันี ้
 พนักงำนกำรเงนิ 1 อัตรำ วฒิุ ปวส. สาขาการเงิน การธนาคาร 
การบญัชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง พนักงำนบัญชีทัอวไป 1 

อัตรำ วฒิุ ปริญญาตี สาขาบญัชีทัว่ไป หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง  
พนักงำนซ่อมบ ำรุง 1 อัตรำ วฒิุ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาท่ี
เก่ียวข้อง มีความรู้เร่ืองระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ตรวจสอบ 
ซอ่มแซมระบบตู้คอนโทรลได้เป็นอย่างดี พนักงำนขับรถยนต์ 1 
อัตรำ วฒิุม.3 ขึน้ไป มีใบอนญุาตขบัรถยนต์และสามารถท างาน 
ตัง้แต ่05.00 น. ได้ ผู้สนใจขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ีศนูย์ผลิตภณัฑ์นม 
ตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 สอบถามโทรศพัท์  
02 - 579 – 9594 ตอ่ 109 หรือดรูายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  
 www.dairy.ku.ac.th  

ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เปิดรับสมคัรพนกังาน 2 
อตัรา ดงันี ้ต ำแหน่งนักวิชำกำรเกษตร ระดับปฏบิัตกิำร        
1 อัตรำ  วฒิุปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หรือสาขาท่ี กพ. ก าหนดวา่ใช้เป็นคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นีไ้ด้ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีอบริหำรงำนทัอวไป 1 อัตรำ  วฒิุปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า ผู้สนใจสามารถขอและย่ืนใบสมคัรได้ท่ี ส านกั
สง่เสริมและผกึอบรม  ตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 
สอบถามโทรศพัท์ 02 – 942 – 8820 – 9 ตอ่ 136 หรือดรูายละเอียด
เพ่ิมเติม www.eto.ku.ac.th  
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