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ปฏิทินขาว   
วันจันทรที่ 11 มถิุนายน 2561  
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สํานักงานประกันคุณภาพ ประชุมเพ่ือให

ขอมูลปอนกลับผลการวิเคราะหตนเอง
ระดับคณะปการศึกษา 2559 และแสดง
ความคิดเห็นรวมกับคณะ ณ หองประชุม 
8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานเตรียมประชุม NPUST  
ณ หองประชุม 6 ชั้น 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มก. ณ หองประชุมกําพล อดุล
วิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 15.00 – 18.30 น. : สํานักงาน สภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ประชุมหารือเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดประชุมสภา ครั้งท่ี 
6/2561 ณ หองประชุม 9 ชั้น 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561  
เวลา 10.00 – 16.00 น.  : กองการเจาหนาท่ี ประชุม 
                                 คณะกรรมการพิจารณา 
                                 ขอตําแหนงทางวิชาการ                                    
                                 ณ หองประชุม 6 ชั้น 2 
                                 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 

เวลา 05.30 – 12.00 น. : สถานพยาบาล ตรวจสุขภาพประจําป  
                                2561 แกบุคลากร มก. 

ณ หองประชุม 1 – 3 ชั้น 1 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 10.00 – 12.00 น : สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาทบทวนขอบังคับ มก. ท่ี
เก่ียวของกับการสรรหาผูบริหารสวนงาน 
ณ หองประชุม 9 ชั้น 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

 
 

วันพฤหัสบดีที ่14 มิถุนายน 2561 

เวลา 05.30 – 12.00 น. : สถานพยาบาล ตรวจสุขภาพประจําป  
                               2561 แกบุคลากร มก. 

ณ หองประชุม 1 - 3 
ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ประชุม
คณะกรรมการบริหาร  
ณ หองประชุม 5 ชั้น 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 10.30 – 13.00 น. : สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ประชุม
คณะกรรมการฝายบริหารยุทธศาสตร  
ณ หองประชุม 6 ชั้น 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 10.30 – 13.00 น. : สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ประชุม
คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
ณ หองประชุม 8 ชั้น 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 13.30 – 16.30 น. : สภาพนกังานมหาวิทยาลัย ประชุม
สภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งท่ี 
6/2561 ณ หองประชุมกําพล 
อดุลวิทย ชั้น 2  
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

วันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2561 

เวลา 05.30 – 12.00 น. : สถานพยาบาล ตรวจสุขภาพประจําป  
                                2561 แกบุคลากร มก. 

ณ หองประชุม 1 – 3 ชั้น 1 
อาคารสารนิเทศ 50 ป 

เวลา 12.00 – 14.00 น. : กองการเจาหนาท่ี ประชุมคณะกรรม 
                                 การพิจารณาขอตําแหนงทาง 
                                 วชิาการ  ณ หองประชุม 5                                  
                                 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป                            

ปฏิทินกิจกรรม 

อบรม “การประยุกตใชวิทยาศาสตรฯ” 
  สํานักบริการคอมพิวเตอร จัดโครงการ การประยุกตใช
วิทยาศาสตรขอมูลเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน สําหรับ
นักวิเคราะหขอมูล รุนท่ี 2 (Apply Data Science for Building  
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Competitive Advantage) เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ
วิทยาศาสตรขอมูลขนาดใหญในระดับผูบริหารและบุคลากรดาน
ดิจิทัลขององคกร และใหสามารถประยุกตใชวิทยาศาสตรขอมูลใน
การสรางสรรคองคกร อบรมระหวางวันท่ี 18 และ 25 มิถุนายน 
2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม 503 ชั้น 5 อาคาร
สํานักบริการคอมพิวเตอร 
  ผูสนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน  ไดท่ี 
goo.gl/AAK5oW ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม www.training.ku.ac.th 

อบรม “การจัดการความรูระบบ KU Workplace”  
  กองการเจาหนาท่ี รวมกับ สํานักบริการคอมพิวเตอร จัด
โครงการสัมมนาการจัดการความรูเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การจัดการ
ความรูระบบ KU Workplace” ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและประโยชนการใช KU Workplace
อบรมวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ณ หอง 406 ชั้น 4 สํานักบริการคอมพิวเตอร 
  ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดได www.ocs.ku.ac.th 
ภายในวันท่ี 11 มิถุนายน 2561  

งานเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) เกษตรแฟร ประจําป 2561 
  มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย 
รวมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงาน "เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 
เกษตรแฟร ประจําป 2561" ภายใตแนวคิด "แบงปน พอเพียง 
ย่ังยืน" ระหวางวันท่ี 21-30 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณสํานัก
พิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร  
  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาเงินรายไดจากการจัดงาน สมทบ
ทุนมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ในการนําไป
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ  เชน ถุงยังชีพภายในงาน
ประกอบดวยการจัดนิทรรศการ ผลงานวิจัยของรานมูลนิธิฯ 
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การจําหนายสินคาตางๆ 
มากมาย ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม www.ku.ac.th  

โครงการปนรักสูนอง 
  งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต จัด
โครงการปนรักสูนอง ครั้งท่ี7/61 ณ สถานสงเคราะหเด็กชายบาน
มหาเมฆ กรุงเทพ เพ่ือใหนิสิตไดทราบและตระหนักถึงปญหาสังคม 
มีความรูเก่ียวกับสาเหตุและวิธีปองกันทางสังคม รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ
แกบุคคลท่ีดอยโอกาส ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 
13.00 น.  
  ผูท่ีสนใจสามารถเขารวมโครงการรวมบริจาคเงินหรือ
สิ่งของ (ของใหม) ไดท่ีงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการ
นิสิต สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทรศัพท 02 -118 - 0150 – 9 
ตอ 8547 
สมัครงาน 
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร เปดรับสมัครพนักงาน
ตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก สาขาพืชสวน (เนนดานการผลิต  

 

 พืชสสวนในพ้ืนท่ีควบคุมสภาพแวดลอมหรือเทคโนโลยีเมล็ด
พันธุ) 
  ผูสนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครไดท่ีงานธุรการ 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 
2561 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม www.agr.ku.ac.th สอบถาม
โทรศัพท 02 579 – 0308  

  คณะวิศวกรรมศาสตร เปดรับสมัครพนักงาน  
  ตําแหนงบุคลากรระดับปฎิบัติการ 1 อัตรา วุฒิปริญญา
ตรี สาขาการบริหารงานบุคคล หรือสาขาท่ีเก่ียวของ เปดรับ
สมัครถึงวันท่ี 15 มิถุนายน 2561  
  ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญา
ตรี ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาท่ีเก่ียวของ ตําแหนง
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขา
อิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา หรือสาขาท่ีเก่ียวของ เปดรับสมัครถึง
วันท่ี 29 มิถุนายน 2561  
  ผูสนใจสามารถดาวนโหลดและดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
www.eng.ku.ac.th (รบัสมัครงาน)  ติดตอสอบถามโทรศัพท 02 
– 797 – 0999 ตอ 1154  

ตรวจสุขภาพ 
 โครงการตรวจสุขภาพประจําป 2561 ระหวางวันท่ี 13-
15 มิถุนายน 2561 เวลา 05.30 - 12.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 
อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยแบงออกเปน  

  วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย คณะสัตวแพทย คณะสังคมศาสตร คณะ
สิ่งแวดลอม คณะประมง คณะวนศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
สํานักการกีฬา สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม สํานักบริการวิชาการ กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ 
ศูนยนานาชาติสิรินธร ศูนยประสานเพ่ือการพัฒาสูความเปนเลิศ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมก. และ สถานพยาบาล 
  วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 ชมรม มก. อาวุโส คณะ
เศรษฐศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจ 
บัณฑิตวิทยาลัย สํานักหอสมุด สํานักงานกฎหมาย สํานักงาน
อธิการบดี กองกลาง กองการเจาหนาท่ี กองกิจการนิสิต กองคลัง 
กองยานพาหนะฯ ศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย – ฝรั่งเศส 
ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร รานสหกรณ มก. สํานักบริการ
คอมพิวเตอร และ สถานพยาบาล 
  วันท่ี 15 มิถุนายน 2561 คณะเกษตร โรงเรียนสาธิต
เกษตรแหง มก. คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตร สถาบันคนควาผลผลิต
ทางการเกษตร สถาบันวิทยาการข้ันสูงแหง มก. สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน สํานักงานประกันคุณภาพ สถานีวิทยุ ม.ก. 
สํานักงานทรัพยสิน และ สถานพยาบาล  

 

http://www.training.ku.ac.th/
http://www.ku.ac.th/
http://www.agr.ku.ac.th/
http://www.eng.ku.ac.th/

