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ปฏิทินข่ำว   
วันจันทรท์ี่ 2 กรกฎำคม 2561  
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมบุคลากร 
                                ณ ห้องประชุม 8 ชัน้ 2                                 
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับ  
                                AVRDC ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2                                  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี        
เวลา 13.30 – 16.30 น. : ส านกัทะเบียนและประมวลผล ประชุม 
                                คณะกรรมการวิชาการ มก. คร้ังที่ 7/  
                                2561 ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวทิย์   
                                ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                     
วันอังคำรที่ 3 กรกฎำคม 2561  
เวลา 08.30 – 12.00 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมงาน 
                                บริหารงานบุคล ณ ห้องประชุม 6 ชัน้ 2                              
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธลีงนาม  
                                Memorandum of Understanding  
                                ระหว่าง มก. กับ Foshan University  
                                สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้อง 
                                     ประชมุ 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                     
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ อบรมระบบ  
                                สารสนเทศ ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร 
                                ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                                                                                              
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับ  
                                AVRDC ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2                                  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี        
วันพุธที่ 4 กรกฎำคม 2561 
เวลา 09.00 – 09.45 น. : กองกลาง จัดพิธีถวายพระพรชยัมงคล  
                                เนื่องในโอกาสวนัคล้ายวันประสูติ  
                                ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
                                จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1                     
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี   
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะท างาน 
                                ร่างเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ                                 
                                 
 
                             

                                 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2  
                                 อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                             
วันพฤหัสบดีที ่5 กรกฎำคม 2561  
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการ  
                                ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลง มก. 
                                ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                               
เวลา 13.30 – 15.30 น. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนาม 
                                รับมอบลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟท์แวร์ จาก 
                                บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ จ ากัด                                                                 
                                ณ ห้องประชุม 9 ชัน้ 2  
                                อาคารสารนิเทศ 50 ปี                                                            

                                ปฏิทินกิจกรรม 
ขอเชิญบุคลำกรและนิสิต ร่วมโครงกำรบรรพชำอุปสมบท
หมู่เฉลิมพระเกียรต ิ
        มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิต ร่วมโครงกำรบรรพชำอุปสมบทหมู่เฉลิมพระ
เกียรติ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง และวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อสง่เสริมให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ได้รับการฝึกอบรมหลักธรรมค าสอนจากพระสงฆ ์พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มพูนสติปญัญา และด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยมี
ก าหนดการอุปสมบท ดังนี้   
วันที่ 2 กรกฎำคม 2561  
        เวลา 09.00 น.  ลงทะเบียน ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม  
ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก   
         เวลา 09.30 น.  กล่าวรายงานโดย ผศ.นท.หญิง ดร.งำมลมัย 
ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
         เวลา 09.40 น.  กล่าวให้โอวาท โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
         เวลา 09.50 น. พิธีกราบขอขมาลาบวชบิดามารดา และอาจารย์ 
         เวลา 11.00 น. เสร็จพิธี (รับอาหารว่าง) 
         เวลา 14.00 น. ท าพิธีถวายตัว ขลบิผม ปลงผมนาค ณ อาคาร 
100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร        
วันที่ 3 กรกฎำคม 2561 
         เวลา 12.00 น. มอบผ้าไตร โดย เจ้าภาพ หรือผู้ปกครองนาค 
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ณ ศาลาแดง วัดบวรนิเวศวิหาร        
       เวลา 13.00 น. พิธีบรรพชาและอุปสมบท ณ พระอุโบสถ 
วัดบวรนิเวศวิหาร  
      ส าหรับวันที่ 10 กรกฎำคม 2561 เวลำ 07.00 น. คณะผู้ 
บริหารร่วมใส่บาตรพระภิกษุใหม่ ณ อาคาสารนิเทศ 50 ปี และ
พระภิกษุใหม่ฉันภัตตาหารเพล ณ อาคารพุทธเกษตร จากนัน้ เวลำ 
12.00 น. เดินทางไปปฏบิัติกรรมฐาน ณ วัดญาณสังวรารามวรวิหาร 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และวันที่ 17 กรกฎำคม 2561  
ลาสิกขาบท ณ วัดบวรนิเวศวรวหิาร 
        ผูส้นใจเข้าร่วมโครงการ ฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารระพี สาคริก โทรภายใน 618448  
กำรแต่งกำย  
      **ผู้เข้ำร่วมอุปสมบท -นิสิต : ชุดพิธีการ /บุคลำกร : เสื้อเชิ้ต 
สีขาว กางเกงสแลคสีน้ าเงิน  
      **ผู้ร่วมงำน : ชุดผา้ไทย หรือ ชุดสุภาพ 
ลงนำมควำมร่วมมือรับมอบลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟท์แวร์ 
      มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และบริษัท อำร์เอ็มไอ โกลบัล  
เวนเจอร์ส จ ำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้
โครงการ ThaiWAPS สนบัสนุนการศึกษาไทย รับมอบลิขสิทธิ์ 
โปรแกรมซอฟท์แวร์เอกสาร ThaiWAPS ให้กับบุคลากรและนิสิต
ปัจจุบนั กว่า 70,000 คน โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อสนบัสนุนนักศึกษา 
และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านทางด้านไอที และ 
เพื่อน ามาปรบัใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถจัดการเอกสารภายใต้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ 
ถูกต้อง  
      ทั้งนี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 
9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนำยเชำว์ชัย เจียมวิจิตร 
ประธานบริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จ ากัด จะเป็นผูล้งนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ ThaiWAPS สนบัสนุน
การศึกษาไทย โดยม ีผศ.ดร.ภชุงค์ อุทโยภำศ รองอธิการบดีฝา่ย
สารสนเทศ รศ.ดร.สมชัย น ำประเสริฐชัย ผู้อ านวยการส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ นำยพงศ์พรหม ยำมะรัต ประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร และ
นำยประพนธ์ สินลิขิตกุล ผู้อ านวยการฝา่ยวิจัยและพัฒนา ร่วมลงนาม
เป็นพยาน 
อบรม“Data Science เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร” ครั้งที่ 3 
     ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ จัดอบรม หลักสูตร “Data Science 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร” คร้ังที่ 3 ในวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 เวลำ 
13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 306 อำคำรส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการของวิทยาศาสตร์
ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในองค์กร การน าข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ 
เพื่อน าไปสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การวางกลยทุธ์องค์กร การ
บริหารงาน การพยากรณ์ และการเข้าใจปัญหาและโอกาสจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล  
          ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย กำรอภิปรำยพิเศษ เรื่อง  
 

 “วิทยำศำสตร์ข้อมูลกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย” โดย 
รศ.นพ.สรนิต ศีลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รศ.ดร.บัณฑิต ทิพำกร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มจธ. และ
ด าเนินรายการโดย รศ.ดร.สมชยั น ำประเสริฐชัย ผู้อ านวยการส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ มก. กำรบรรยำย เรื่อง ”ประเด็นทำงกฎหมำยกับ
วิทยำศำสตร์ข้อมูล” โดย รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช ภาควชิา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. และกำรสำธติกำรใช้
เครื่องมือวิเครำะห์ข้อมูลด้วย  
      - Power BI  โดย คุณศุภวชิญ์ เขียวขจี บริษัทโครซอฟท์  
         (ประเทศไทย) จ ากัด  
      - Alterys + Qlik Sense โดย คุณธงชยั ธรรมโชติ  
         บริษัท Knowledge Management System 
      - Rapid Miner โดย ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา  
         บริษัท ควอนเดติกส์ จ ากัด  
        ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโดยไม่มีค่าใช้จา่ย สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 0 –  2561– 0951– 6 ต่อ 622527 ดูเพิ่มเติมที่ http:// 
Training.ku.ac.th/ และลงทะเบียนออนไลนไ์ด้ที่ shorturl.at /epuEQ  
รับสมัครงำน   
      ภำควิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ คณะวิศวกรรมศำสตร์  
รับสมัครอาจารย์ จ านวน 1 อัตรา อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒปิริญญาเอก
สาขา การจัดการวิศวกรรมการบิน การวิจัยด าเนนิงาน การขนส่ง หรือ
สาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 
       ผู้สนใจสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการชั้น 2 
อาคารชูชาติ ก าภู รับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 – 2797 – 0999 ต่อ 1154 หรือดูที่ 
www.eng.ku.ac.th 
      ภำควิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 อัตรำ 
วุฒิปริญญาโทสาขาวชิาเคมี สิง่แวดล้อม หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  
       ผู้สนใจสมัครได้ที่ ส านักงานเลขานุการ ชัน้ลอย รับสมัครถึงวันที่ 
13 กรกฎาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 – 2579 – 2946 
หรือดูเพิ่มเติมที่ http://calenda.ku.ac.th 
      ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลยั ดังนี้  
      ต ำแหน่ง อำจำรย์ จ ำนวน 1 อัตรำ วุฒิปริญญาเอกทางด้าน
เกษตรศาสตร์ สาขส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชุมชน การพฒันา
อย่างยั่งยืน และการบริหารการพัฒนาสังคม รับสมัครถึงวันที่ 31 
สิงหาคม 2561   
       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ ระดับปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 อัตรำ 
วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เก่ียวข้อง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 
       ผู้สนใจขอฃยื่นใบสมัครไดท้ี่หน่วยการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
เลขานุการ ชัน้ 4 อาคารวิทยบริการ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์  
0 – 2942 – 8820 –  9 ต่อ 136 ดูเพิ่มเติม และดาวนโ์หลดใบสมัคร 
ได้ที่ www..eto.ku.ac.th  
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