
 

ประจาํสปัดาห� 3 – 9 มถินุายน 2562 @อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่3 มถิุนายน 2562  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ�าสทุดิา พัชรสธุาพมิล
ลักษณ พระบรมราชิน ี

วันองัคารที ่4 มถิุนายน 2562 

เวลา 09.30 – 12.00 น. : สํานักทะเบียนและประมวลผล ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก.ครั้งที่ 6/2562 ณ ห�องประชุมกําพล 
อดุลวิทย� ชั้น 2 

วันพธุที ่5 มถิุนายน 2562 

เวลา 08.00 – 16.30 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมโครงการ KU-KM สัญจร ณ ห�องประชุมกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ ณ ห�องประชุม 5 ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.30 น. : สํานักงานอธิการบดี ประชมุคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข�งขันกีฬาประเพณี ชาวเรอื-ชาวไร�
ประจําป� 2562 ณ ห�องประชุม 9 ชั้น 2 

วันพฤหสับดทีี ่6 มิถนุายน 2562    

เวลา 10.00 – 12.00 น. : กองการเจ�าหน�าที่ ประชุมผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ ณ ห�องประชุม 6 ชั้น 2 

เวลา 14.00 – 16.00 น. : งานประชาสัมพนัธ� ประชมุบุคลากร ณ ห�องประชุม 1 ชั้น 1 

Around Campus 

งานวันราํลกึ รัชกาลที ่8 ทรงหว�านข�าว ณ เกษตรกลาง บางเขน  

   มก. จัดงาน “วันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร ทรงหว�านข�าว ณ เกษตร

กลาง บางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489” ในวันพุธที่ 5 มถุินายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร� บางเขน เพื่อน�อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลที ่8 และพระอนุชาธิราช ที่ได�เสด็จมาทรงหว�านข�าว 

ณ เกษตรกลาง บางเขน และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ�ของพระมหากษัตริย�ไทย ที่ทรงตระหนักถึงความสําคัญของการส�งเสริม

อาชีพเกษตรกรรม 

อบรม เทคนคิการสอนในศตวรรษที ่21     

ภาควิชาครุศึกษา คณะศกึษาศาสตร�และพัฒนศาสตร� จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ยุคดิจิทลั 4.0 รุ�นที่ 3 วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร� มก. บางเขน สําหรับครู
อาจารย� วิทยากร โค�ช และบุคคลทั่วไปที่ต�องการเป�นผู�นาํทางการสอนและถ�ายทอดความรู� โดยวิทยากร : อาจารย� ดร.ธีรศักด์ิ 
สร�อยคีรี มก. ผู�เชี่ยวชาญด�านเทคนิคการสอนแบบ Digital Collaborative Learning & Digital Competency อาจารย� ดร.
อุบล ทองป�ญญา มก. ผู�เชี่ยวชาญด�านเทคนิคการสอน Virtual Reality & Augmented Reality in Classroom อาจารย� ดร.
สุชาติ แสนพิช  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู�เชี่ยวชาญด�านเทคนิคการสอนแบบ Game Based Leaning &  

 

 



 

 

 

 

 

 

           

Gamification โดยมีเนื้อหา เทคนิคการเทคโนโลยี AR+VR= Mixed Reality in Classroom เทคนิคการสร�างบทเรียน
ออนไลน�ด�วยเครื่องมือง�ายๆ ผ�าน Social Media Chroma Key ฯลฯ ผู�สนใจดูรายละเอียดเพิ่มได�ที่ 
https://www.facebook.com/21teachtech 

ร�วมประกวดออกแบบสตกิเกอร�ไลน� 

   คณะมนุษยศาสตร� เชิญชวนนสิิต บุคลากร มก. และ ผู�สนใจ ร�วมประกวดออกแบบสติกเกอร�ไลน� หัวข�อ We are 
Humanities ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร�อมประกาศนียบัตร เพื่อร�วมสร�างอัตลักษณ�ความเป�นมนุษยศาสตร� มก. โดย 
ผลงาน 1 ชุด มี 16 รูป แต�ละรูปมีขนาด 370 x 320 Pixel พื้นหลังรูปโปร�งใส มีความละเอียด 72 dpi หรือสูงกว�า ใช�โหมดสีแบบ 
RGB สอดคล�องตาม Creation Guidelines ส�งผลงานได�จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดได�ที่ คณุสุพัตรา 
สุขแสวง โทรศพัท� 02 – 579 – 5566 ต�อ 1108  

รบัสมคัรนสิติใหม�    

โครงการปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร� แบบ Non-Degree ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� คณะวิทยาศาสตร� รบั

สมัครบุคคลเข�าศึกษาต�อเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ผู�เรยีนสามารถเก็บรายวิชาเพื่อต�อยอดจบการศึกษาระดับปรญิญาโทได�

รายวิชาที่เป�ดสอน : Internet of Things, Machine Learning, Computer Animation, Cloud Computing Principle 

and Application เริ่มเรียนเดือนกรกฎาคม 2562 เรียนทกุวันเสาร�-อาทิตย� สมัครได�ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ผู�สนใจ

สอบถามโทรศัพท� 02 – 562 – 5555 ต�อ 647204 

โครงการปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร� ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร� รับสมัครนิสิตใหม�ประจาํป�การศึกษา 2562 

สมัครได�ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด www.cs.sci.ku.ac.th/ms สอบถามเพิ่มเติม โทรศพัท� 02 – 562 – 5555 

ต�อ 647204  

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร�สหกรณ� (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร� รบัสมัครนิสิตใหม� เรียนวันเสาร� 

– อาทิตย� สมัครได�ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 สอบถาม โทรศัพท� 02 – 561 – 0928 ดูรายละเอียดที่  http://www.master-

coop.eco.ku.ac.th/ 

รบัสมคัรผู�สนใจเช�าพื้นทีอ่าคาร 

สํานักบริการคอมพิวเตอร� เป�ดให�ผู�สนใจเช�าพื้นทีบ่ริเวณชั้น 1 อาคารสํานักบริการคอมพวิเตอร� มก. บางเขน จํานวน 2 

ห�อง :  ห�อง Shop B ขนาด 63.84 ตรม. อัตราค�าเช�า ไม�ตํ่ากว�า 25,000 บาท ประเภทกิจการ อาหารและเครื่องด่ืม และ ห�อง 

Shop E ขนาด 16.38 ตรม. อัตราค�าเช�า ไม�ตํ่ากว�า 10,000 บาท ประเภทกิจการ อาหารว�าง เครื่องด่ืม เบเกอรี่ ผู�ประสงค�เช�าพื้นที่ 

รับและยื่นเอกสารได�ทีง่านพัสดุ ชั้น 7 อาคารสํานักบรกิารคอมพิวเตอร� จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามเพิม่เติม 

โทรศัพท� 02 – 562 – 0951 – 7 ต�อ 622517  

สมัครงาน 

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหน�งอาจารย� สงักัดภาควิชาพืชสวน จํานวน 1 อัตรา 

ผู�สมัครจบปริญญาเอกสาขาพืชสวน เน�นการผลิตพืชสวนในพื้นที่ควบคุมสภาพแวดล�อม หรือเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ� มี

ประสบการณ�ทํางานวิจัย สมัครได�จนถึงวันที่ 22 สงิหาคม 2562 ผู�สนใจขอและยืน่ใบสมัครได�ที่ งานธุรการ ภาควิชาพืชสวน คณะ

เกษตร โทรศัพท� 02 – 579 – 0308 

สถาบันวิจัยและพฒันาแห�งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได� ตําแหน�งนักวิชาการ

โสตทัศนศึกษา จํานวน 1 อัตรา สังกัดฝ�ายเผยแพร�งานวิจยั ผู�สมัครจบปริญญาตรีทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศกึษา หรือ

สาขาที่เก่ียวข�อง ผู�สนใจขอและยื่นใบสมัครได�ที่ งานบริหารและธุรการ ชั้น 1 สํานักเลขานุการ สถาบันวิจัยและพฒันาแห�ง มก. 

อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สมัครได�จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท� 02 – 561 – 1986  

 


