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ระบบปฏิทินกิจกรรม มก. http://calendar.ku.ac.th 
 
วัตถุประสงค 

 

1.  เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ  ของหนวยงาน 
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส  
 2.  เพื่อใหบุคลากร/นิสิต/บุคคลทั่วไป ดูและสืบคนกิจกรรมตาง ๆ ตามรายวัน/รายสัปดาห/รายเดือน และตามชวง
เดือน/ป ที่กําหนดในแตละหวัขอกิจกรรมที่ตองการได 

3.  เพื่อความรวดเรว็ ถูกตอง และทันตอเหตุการณ ในการนําเสนอขาวและกิจกรรมของหนวยงาน 
 
ผูใชงานระบบ 
  

 สําหรับผูใชงานระบบปฏิทินกิจกรรม มก. จะแบงเปน 2 กลุมคือ ผูเยี่ยมชม และผูท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานให
ประชาสัมพนัธขาวและกจิกรรม   
 
การใชงานระบบ 

 

 เมื่อเขาสูหนาจอการปฏิทินกิจกรรม มก. (http://calendar.ku.ac.th) จะปรากฏหนาจอดงันี้ 
 

 
รูปที่ 1  แสดงหนาจอระบบปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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สําหรับผูเยี่ยมชม  
 1.   สามารถดขูาว/กิจกรรม ได 4 แบบ คือ 

• ดูประจําวัน 
• ดูตามรายสัปดาห 
• ดูตามรายเดือน 
• ดูขาวแบบยอ 

 ดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2  แสดงหนาจอเมนูสําหรับผูเยี่ยมชม 
 
 การดูขาว สามารถทําได จาก 4  เมนู คือ 
 
 1.  เมนูปฏิทินวันนี้  สําหรับดูขาวสาร/กิจกรรมในวันที่ปจจุบัน  ดังรูปที่ 2  และสามารถดูกิจกรรมขาวสารยอนหลัง 
หรือลวงหนาได โดยคลิกวันที่ ที่ตองการในปฏิทินดานขวาของหนาจอ ดังรูปที่ 3 
 
 

ดูขาว/กิจกรรม ได 3 แบบ โดยคลิกที่นี่ 
1. ดูแบบรายวัน 
2. ดูแบบรายสัปดาห 
3. ดูแบบรายเดือน 

4.  ดูขาวแบบยอ 
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รูปที่ 3  แสดงหนาจอเมนูปฏิทินวันนี้ 
 

 
 

รูปที่  4  แสดงหนาจอรายการขาว/กิจกรรม กอนหรือหลังวันที่ปจจุบัน 
 

คลิ้กดูปฏิทินวันนี้

คลิ้กวันที่ ที่ตองการ
ดูขาว/กิจกรรม กอน/
หลังวันที่ปจจุบัน
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 2.  เมนูปฏิทินสัปดาหนี้  สําหรับดูขาว/กิจกรรมแบบยอในชวงหนึ่งสัปดาห ของวนัทีป่จจุบันทีแ่สดงอยู และสามารถ
ดูยอนหลัง หรือลวงหนาได โดยคลิกวนัที่ ที่ตองการในปฏิทินดานขวาของหนาจอ จะแสดงรายการปฏิทินกิจกรรม ในชวง
สัปดาหของวนัที่ที่ไดเลือกไว หรือคล้ิกที่ปุม   จะแสดงปฏิทินประจําสัปดาหของเดือนถัดไป หรือ คล้ิกที่  จะแสดง
ปฏิทินประจําสัปดาหของเดอืนกอนหนา ดังตัวอยางรูปที่ 5  
 

  
 

รูปที่ 5 แสดงหนาจอรายการขาว/กิจกรรมประจําสัปดาห 
 
 3.  เมนูปฏิทินเดือนนี้  สําหรับดูขาว/กจิกรรมแบบยอในชวงหนึ่งเดือน ของเดือนปจจุบันที่แสดงอยู และสามารถดู
ยอนหลัง หรือลวงหนาได โดยคลิ้กที่ปุม   จะแสดงปฏิทนิประจําเดือนของเดือนถัดไป หรือ คล้ิกที่  จะแสดงปฏิทนิ
ประจําเดือนของเดือนกอนหนา ดังตวัอยางรูปที่ 6 
 

คลิ้กดูปฏิทินสัปดาหนี้ 

คลิ้กดูปฏิทินประจํา
สัปดาห ของเดือนถัดไป 

คลิ้กดูปฏิทินประจําสัปดาห
ของเดือนกอนหนา 
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รูปที่  6  แสดงหนาจอรายการขาวและกิจกรรมประจําเดือน 
 

 4.  การดูขาวแบบยอ   กรณทีี่จํานวนขาวในแตละวันมีมาก สามารถที่จะเลือกดูขาว/กจิกรรมแบบยอได โดยจะแสดง
ขอมูล เฉพาะ หัวขอขาว และเวลา เทานั้น โดยการคลิ้กทีปุ่ม    แสดงรายการขาวทั้งหมดของวันที่เลือกแบบยอ 
ดังรูปที่ 7    
 

 
 

รูปที่ 7  หนาจอแสดงขาวแบบยอ 

คลิ้กดูปฏิทินเดือนนี้

คลิ้กเพื่อเลอืกปฏิทิน
กิจกรรม ประจําเดือน
ถัดไป

คลิ้กเพื่อเลอืกปฏิทิน
กิจกรรมประจําเดือน
กอนหนา 
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 กรณีตองการดขูาวเต็ม ใหคล้ิกที่ปุม   จะกลับมา หนาจอดขูาวแบบเต็ม ทันที 
 
2.   สามารถสืบคนขาว/กิจกรรม ตามประเภทกิจกรรมที่สนใจได 
 
 การคนหาขาวและกิจกรรม สามารถคนหาได  2  วิธี คือ  
 1.  การคนหาขาว/กิจกรรมจากคําสําคัญในหัวขอขาว 
 2.  การคนหาขาว/กิจกรรม ในชวงเดือน ป และประเภทขาว/กิจกรรม ที่กําหนด 
  

 
 

รูปที่  8  แสดงหนาจอสําหรับการคนหาขาวและกิจกรรม 
 
 1.  การคนหาจากคําสําคัญในหัวขอขาว สามารถคนหาไดโดยปอนคําสําคัญที่อยูภายในหัวขอขาว และกดปุมคนหา 
กรณีที่ไมไดปอนคําที่ตองการคนหา จะปรากฏกลองขอความเตือนให  ดังรูปที่ 9  

  
  
  
 

รูปที่ 9 แสดงกลองขอความเตือน 
 

สําหรับการคนหาขาว/กิจกรรม 
จากคําสําคัญในขาว 
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  ใสคําที่ตองการคนหาจากตวัอยางใสคําวา  “กองกิจการนสิิต”  แลวคล้ิกปุมคนหา จะปรากฏหนาแสดงผล 
รายการขาวทีม่ีคําสําคัญนั้นเปน “กองกิจการนิสิต”  ทั้งหมด โดยจะแสดงรายละเอยีด วันที่ หวัขอขาว สถานที่ และเวลา ดังรูป
ที่ 10 

 
 

รูปที่ 10  แสดงหนาจอรายการคนหาจากคําสําคัญ 
 

 ถาไมมีคําสําคัญนั้นในขาวและกิจกรรม จะแสดงรายการดังรูปที่ 11 

 
 

รูปที่ 11  แสดงหนาจอเมื่อไมมีรายการ คําสําคัญที่ตองการคนหา 
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 2.  การคนหาขาว/กิจกรรม ในชวงเดือน และประเภทขาว/กิจกรรม ท่ีกําหนด 
 

  
 
  
 

 
รูปที่ 12 แสดงการคนหาโดยเลือกจาก ชวง เดือน ป และประเภทขาว/กิจกรรม                                                      

 
 การคนหาขาว/กิจกรรมในชวงเดือน และประเภทที่กําหนด 

1. คล้ิกเลือกขาวกิจกรรมเดือน และ ป 
2. คล้ิกเลือกประเภทขาว/กิจกรรม ที่ตองการคนหา 
3. คล้ิกปุม  

                 
 เมื่อเลือกชวงเดือน ป และประเภทขาว/กจิกรรม ที่ตองการ จะปรากฏหนาจอแสดงผล รายการขาว/กิจกรรมใน
ประเภทนั้น ๆ ทั้งหมด จากตวัอยาง เลือก เดือนพฤศจิกายน ป 2548 และประเภทขาวเปน โครงการกิจกรรม  โดยจะแสดง
รายละเอียด วนัที่ หัวขอขาว สถานที่ และเวลา ดังรูปที่ 13 

คนหาขาว/กิจกรรม ในชวงเดือน 
ป และประเภทที่กําหนด 

1

2
3
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รูปที่  13  แสดงหนาจอรายการขาว/กิจกรรมตามประเภทขาว/กิจกรรม 
 
 
สําหรับผูประชาสัมพันธขาว/กิจกรรม   
 
 เปนผูที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน โดยจะตองกรอกแบบฟอรมขอเปนผูทําหนาที่ประชาสัมพันธขาวสารของ
หนวยงาน ซ่ึงจํากัดใหหนวยงานละ 2 คนเทานั้น 
 
การใชงานระบบ 
 
 เม่ือเขาสูหนาจอระบบปฏิทนิกิจกรรม มก. ผูประชาสัมพันธตองกรอกขอมูล UserName ของผูใชระบบ ซ่ึงใน
ระบบนี้ UserName ของผูใช คือ บัญชีผูใชเครือขายนนทรี และ Password ที่ใชกับเครือขายนนทรีเทานั้น   
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รูปที่ 14  แสดงหนาจอสวนของเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
 

 กรณีที่ไมไดปอนขอมูล Username  หรือ Password จะปรากฏกลองขอความเตือน ดังรูปที่ 15 
 

        
 

 รูปที่ 15  แสดงกลองขอความกรณีเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ไมไดปอน  Uesrname หรือ  Password 
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ในกรณีที่ใสช่ือ Username หรือ Password ไมถูกตอง หรือผูที่ไมมีหนาที่รับผิดชอบในการสงขาวประชาสัมพันธของ
หนวยงาน  ระบบก็จะไมสามารถทํางานตอไปได ดังรูปที่ 16 

 

 
รูปที่ 16  แสดงหนาจอการ Login ไมถูกตอง 

 
 หากผูที่มีหนาที่รับผิดชอบประชาสัมพันธขาวสารของหนวยงาน ปอนขอมูล UserName และ Password ไดถูกตอง 
จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 17 
 

 
 

รูปที่  17 แสดงหนาจอการ Login ถูกตอง 
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 หลังจากที่ผูใชสามารถเขาใชระบบไดแลว ผูใชสามารถจะทํางานกับระบบไดดังนี ้
  1.  เพิ่มกิจกรรม 
  2.  แกไขกจิกรรม 
 

 การ เพิ่มกิจกรรม    การเพิ่มกิจกรรม คือ การปอนขอมูลขาวสารที่หนวยงานจะใหประชาสัมพันธผานทางเว็บเพ็จ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดังรูปที่ 18  ซ่ึงกําหนดดงันี้ 

 

               
รูปที่ 18  แสดงหนาจอสําหรับเพิ่มกิจกรรม 

 

 วันท่ีเร่ิม   หมายถึง  วันที่เร่ิมใหประชาสัมพันธ 
 วันท่ีสิ้นสุด  หมายถึง  วันที่ส้ินสุดการประชาสัมพันธ 

  โดยสามารถเลือกวันที่ประชาสัมพันธขาวไดจากปุมปฏิทนิ  จะปรากฏเปนรูปปฏิทิน ใหคล้ิกวนัที่ใน
ปฏิทินไดเลย  วันที่ ที่เลือกจะมาปรากฏในชอง  

 

ปุมปฏิทิน

รูปที่ 19 แสดงปฏิทินเพื่อใชเลือกวันที่
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 เวลา    หมายถึง  ชวงเวลาที่ตองการแสดงเวลาของกิจกรรมนัน้ ๆ โดยตองกาํหนดเวลา เร่ิมตน และ
     เวลา ส้ินสุด กจิกรรม ดวย ถาไมระบุเวลา จะแสดงเปน “ไมระบุเวลา” 

ประเภทกิจกรรม   หมายถึง ขาว/กิจกรรม จัดอยูในประเภทใด โดยมใีหเลือก อยู 25 
 ประเภท ไดแก  

1. ทุนวิจัย   เปนขาวที่เกี่ยวกบัการมอบทนุในการวิจยัโครงการตาง ๆ 
2. ทุนการศึกษา  เปนขาวเกี่ยวกบัทุนการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึง

เกี่ยวของกับนสิิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3. ศึกษาตอ  เปนขาวเกี่ยวกบัการเปดรับสมัครเขาศึกษาตอในหนวยงานตางๆ 

ในมหาวิทยาลยั  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และเอก  
4. ประกาศผลสอบ  เปนขาวที่ประกาศผลสอบเขาศึกษาตอ 
5. ฝกอบรม  เปนขาวเกี่ยวกบัการฝกอบรม 
6. สัมมนา    เปนขาวการจดัการสัมมนาตาง ๆ  ของหนวยงานตาง ๆ ใน มก. 
7. ประชุม   เปนขาวแจงการประชุมในหนวยงานตาง ๆ ใน มก. 
8. ประชุมวิชาการ  เปนขาวทีแ่จงการประชุมวิชาการที่จัดขึ้น ภายใน/ภายนอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
9. บรรยายพิเศษ   เปนขาวเกี่ยวกบัการบรรยายพิเศษ 
10. นิทรรศการ  เปนขาวเกี่ยวกบัการจัดนิทรรศการตาง ๆ ภายใน/ภายนอก มก. 
11. ประกวด/แขงขัน เปนขาวเกีย่วกับการประกวดและแขงขันทางวิชาการ ใน มก. 
12. กิจกรรมนิสิต   เปนขาวเกี่ยวกบักิจกรรมที่เปนประโยชนสําหรับนิสิต มก. 
13. กีฬา   เปนขาวเกี่ยวกบัการแขงขันกฬีาตาง ๆ ใน มก. 
14. ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  เปนขาวเกี่ยวกบัศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 
15.  กิจกรรมครบรอบวันสําคัญ  เปนขาวเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมวันสําคัญหรือโอกาสครบการจัดตั้ง

หนวยงาน มก. 
16. ประกาศทั่วไปของหนวยงาน  เปนขาวที่เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน ไมเฉพาะเจาะจงเปนงาน 

หลัก ๆ 
17. จัดซื้อ/จัดจาง  เปนขาวเกี่ยวกบั การประกาศจัดซื้อ/จัดจาง ของหนวยงานตาง ๆ ภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
18. รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย  เปนขาวเกี่ยวกบัการรับสมัครงานของหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงในที่นีจ้ะเนนถึง

การรับสมัครงานของหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทานั้น 
19. ประกาศผลสมัครงาน    เปนขาวเกี่ยวกบัประกาศผลการสมัครงานของหนวยงานตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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20. สมัครงานภายนอก  เปนขาวเกี่ยวกบัการรับสมัครงานของหนวยงานตาง ๆ จากนอก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

21. สินคาและบริการ  เปนขาวเกี่ยวกบัการประชาสัมพันธสินคาและบริการของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทานั้น 

22. โครงการกิจกรรม  เปนขาวเกี่ยวกบัโครงการกิจกรรมตาง ๆ ใน มก. 
23. ขอมูลนาสนใจ   เปนขาวเกี่ยวกบัขอมูลที่มีประโยชน ของหนวยงานตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
24. วาระผูบริหาร   เปนขาวเกี่ยวกบัขอมูลวาระผูบริหาร และการประชุมของหนวยงานตาง ๆ 
25. อ่ืน ๆ     เปนขาวที่เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน ไมเฉพาะเจาะจงเปนงานหลัก ๆ  

 
หัวขอกิจกรรม  หมายถึง  การกําหนดหวัขอขาว/กจิกรรม จะตองเปนขอความที่กะทัดรัด ส้ัน และไดใจความ

สําคัญ 
 รายละเอียด หมายถึง  รายละเอียดของขาว/กิจกรรม กรณีที่ขาว/กจิกรรม มีรายละเอียดมาก สามารถพิมพ
เปนไฟล แลวใชการแนบไฟล ที่หัวขอ รูปแบบไฟลเพิ่มเติม ได 

รูปแบบไฟล เพิ่มเติม   หมายถึง กรณีที่ขาว/กิจกรรม มีรายละเอียดมาก สามารถที่จะสงไฟล หรือสง url เพิ่มเติมได 
โดยการเลือกที่หัวขอ รูปแบบไฟลเพิ่มเตมิ วาเปนชนดิ Attach file  (ไฟลแนบ)  หรือ Url   (ช่ือ Url ที่อยูของขาว) โดยตอง
เลือกอยางใดอยางหนึง่เทานัน้ 

1.  Attach File    หมายถึง  ไฟลที่หนวยงานสรางขึ้นเอง ซ่ึงจะถูกสงมาใหกับระบบ ซ่ึงในที่นี้ไฟลที่
สามารถจัดสงมาได คือ ไฟลเอกสารในโปรแกรมไมโครซอฟตออฟฟศ (.doc, .xls, .ppt) , ไฟล PDF (.pdf),  ไฟลรูปภาพ 
(.jpg, .gif) การ Attach File โดยการเลือกปุม Browse..  แลวคล้ิกเลือกไฟลในเครื่อง ที่จะแนบมา  โดยชื่อไฟลจะตองตั้งชื่อ
ไฟลเปนองักฤษเทานั้น 

 2.  URL เพิ่มเติม   หมายถึง  แหลงที่อยูของไฟล ซ่ึงเก็บไวที่เซิรฟเวอรของหนวยงานแลว โดยการ
พิมพช่ือ url ลงไปไดเลย 

สถานที่จัดกิจกรรม  หมายถึง  กําหนดสถานที่ในการจดักิจกรรม  
หนวยงานผูใหขาว  หมายถึง  ระบบจะใสช่ือหนวยงานของผูที่ทําการ login เขาระบบใหอัตโนมัติ  

โดยสามารถที่จะแกไขชื่อใหมได 
หนวยงานเจาของขาว  หมายถึง  หนวยงานทีเ่ปนเจาของขาว/กิจกรรมนั้น 
บุคคล/สถานทีต่ิดตอเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม หมายถึง    ช่ือบุคคลหรือสถานที่ ที่ตองการใหตดิตอกลับ 
หมายเลขโทรศัพท  หมายถึง  ใสเบอรโทรศัพทที่ตองการใหติดตอกลับ 
เมื่อกรอกขอมลูเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม ตกลงแลวจะมไีดอะล็อค ถามเพื่อยืนยันอกีครั้ง ใหคลิก ตกลง หรือถา

ตองการยกเลกิ ใหคลิกปุม ยกเลิก 
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รูปที่ 20 แสดงหนาจอการเพิ่มขาว/กิจกรรม 
 

เมื่อคล้ิกปุม ตกลง แลวจะสามารถจะแสดงรายละเอียดขอมูลบางสวน ที่ทําการเพิ่มขาว/กิจกรรม เขาไปดังรูปที่ 21 
 

 
 

รูปที่ 21 แสดงหนาจอ เมื่อกดปุมตกลง แลว 
จากรูปที่ 21 หากไมมีขาวที่ตองการประชาสัมพันธแลว สามารถที่จะกดปุด ออกจากระบบ ที่อยูมุมบนดานขวามอืได

ทันที หรือถาหากตองการทีป่อนขาวประชาสัมพันธใหมอีกครั้ง ใหกดปุมเลือก เพิ่มกิจกรรมอีก  หรือ หากตองการแกไข
กิจกรรม ใหกดปุมเลือก แกไขกิจกรรม  

เพิ่มกิจกรรม

แกไขกิจกรรม 
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การแกไขขาว/กิจกรรม 
 เมื่อตองการปรับปรุง/แกไข ขาว/กิจกรรม ที่ทําการบันทกึไปแลว สามารถคลิก ที่หัวขอ แกไขกิจรรม จะปรากฏดังรูป
ที่ 22 โดยรายการกิจกรรมทีป่รากฏขึ้นมา จะเปนรายการที่หนวยงานไดเพิ่มขอมูลเขาไป โดยการปรับปรุงขาวในระบบปฏิทิน
กิจกรรมบนเวบ็เพ็จนี้ มี 2 กรณีคือ 
 1. ปรับปรุงแกไขขาวเดิม 
 2. ลบขอมูลขาวออกจากระบบ 
 

 
 

รูปที่ 22  แสดงรายชื่อหัวขอขาว/กิจกรรม ที่ตองการแกไข 
 
 
 
 
 

คลิ้กที่ แกไข เมื่อตองการ
แกไขขาว/กิจกรรม นั้น  

คลิ้กที่ ลบ เมื่อ
ตองการลบ ขาว/
กิจกรรม นั้น 
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 ในกรณีท่ีตองการแกไขขาว/กิจรรม จะสามารถแกไขไดเฉพาะขาว/กิจกรรมท่ียังไมหมดอายุขาว 
 
 จากรูปที่ 22 ในหนาจอการแกไขขาว/กิจกรรม ถาหากตองการแกไขขอมูลจะตองเลือกขาว/กจิกรรมที่ปรากฏขึ้นมา 
โดยการกดปุม แกไข ซ่ึงจะปรากฏหนาจอการแกไขขอมูล ดังรูปที่ 23 
  

 
 

รูปที่ 23  แสดงหนาจอการแกไขขอมูล 
 

 หากตองการลบขอมูลขาวและกิจกรรมทีม่ีการปอนขอมูลเขาไป ใหกดปุม ลบ ดังรูปที่ 24  
 

 
รูปที่ 24   แสดงหนาจอ 
การลบขาว 
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 หากตองการลบขอมูล ใหกดปุม  ใช หากเปลี่ยนใจใหกดปุม ไมใช 
 เมื่อสงขาวและกิจกรรมประชาสัมพันธใหกับระบบแลว ก็จะปรากฏในหนาปฎิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 
 

รูปที่ 25 แสดงหนาจอ การประชาสัมพันธขาวและกิจกรรมของหนวยงาน ผานระบบปฏิทินกิจกรรม มก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูใชงานมีขอเสนอแนะ / สอบถาม กรุณาติดตอไดที่ 
อีเมล www@ku.ac.th หรือ โทร. 2514  ติดตอ คุณศศิธร หรือ 2903 ติดตอ คุณกรองแกว  


