ประจำสัปดำห์ 19 – 25 ธันวำคม 2559

ปฏิทินข่าว
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559
เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559

อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สภาพนักงาน มก. ประชุมสภาพนักงาน
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 5/2559
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมงานวันสถาปนา มก.
ปี 2560 ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมหารื อโครงการ
เสริ มสร้ างศักยภาพนิสิต มก.สูส่ ากล
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ปฏิทินกิจกรรม
เวลา 09.30 – 12.00 น. : สานักงานกฎหมาย ประชุมคณะกรรมการ งานขอบคุณบุคลากร ประจาปี 2559
จรรยาบรรณ ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานขอบคุณบุคลากร
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ประจาปี 2559 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 -14.00 น.
เวลา 09.30 – 12.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมงานพัฒนาและ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เนื่องในโอกาสส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่
ฝึ กอบรม ณ ห้ องประชุม 5 ชัน้ 2
โดยมีกิจกรรมประกอบด้ วยพิธีทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ 19 รู ป
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
(เวลา 08.00 น.) เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อความเป็ นสิริมงคล ในการ
เวลา 08.30 – 17.00 น. : คณะประมง จัดสัมมนาทางวิชาการ
ดาเนินชีวิตของบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปั ญหาขี ้ขาว สาเหตุและการจัดการ
กำรบรรยำยพิเศษ “เกษตรศำสตร์ ตำมแนวทำงศำสตร์
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
พระรำชำ” โดย ผศ.ดร.ธันวำ จิตต์ สงวน (เวลำ 10.00 น.)
พิธีมอบโล่ เชิดชูเกียรติ และประกำศเกียรติคุณแก่
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
บุคลำกรดีเด่ นสำยวิชำกำร สำยสนับสนุนและช่ วยวิชำกำร
เวลา 09.00 – 12.00 น. : ชมรม มก.อาวุโส ประชุมกรรมการ
และบุคลำกรผู้ทำช่ออเสียงสู่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ดาเนินการ ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
(เวลา 10.30 น.) เพื่อเป็ นการแสดงความขอบคุณ และแสดงความ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ยินดีกบั บุคลากรที่ได้ รับการเชิดชูเกียรติและสร้ างชื่อเสียงให้ กบั มก.
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมงานขอบคุณบุคลากร
จากนัน้ ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่ วมกัน
ปี 2559 ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
(ซุ้มอาหาร) และร่ วมร้ องเพลงพระราชนิพนธ์“พรปี ใหม่” และเพลง
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สรรเสริ ญพระบารมี โดยมี วงดนตรี เคยูแบนด์บรรเลงเพลงตลอด
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559
เวลา 13.30 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ งาน ... แต่ งกำย : ชุดสุภำพสีดำ
พิจารณาบรรจุบคุ คลเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์
ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2

สถาบันอาหาร รับจัดกระเช้าฯ ปี ใหม่
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับจัดชุด
ของขวัญผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพ หลายรู ปแบบทังกระเช้
้
า และถุงผ้ า

การประชุ
าการายผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 02 – 579 – 0572 ต่อ
ผู้สนใจสั
ง่ ได้ ทมี่ ทางวิ
ห้ องจชาหน่
1107 – 1108 ภายใน 1247
กีฬ–าสาธิตสามัคคี ครัง้ ที่ 41 “นนทรีเกมส์”
โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการศึกษา เป็ นเจ้ าภาพจัดการแข่งขัน กีฬำสำธิตสำมัคคี
ครั ง้ ทีอ 41 “นนทรี เกมส์ ” ภายใต้ คาขวัญของการแข่งขัน“เสริมกีฬำ
สร้ ำงไมตรี สำนสำมัคคี นนทรี เกมส์ ” ระหว่างวันที่ 6 - 12 มกราคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีโรงเรี ยนสาธิต 21
สถาบันร่ วมการแข่งขัน
จึงขอเชิญทุกท่าน ชมการแข่งขันและร่ วมเป็ นกาลังใจให้ กบั
นักเรี ยน นักกีฬา ทัง้ 21 สถาบัน สาหรับ วัน เวลาการแข่งขัน และ
สนามการแข่งขัน ดูได้ ที่ www.nontrigames.kus.ku.ac.th

02 - 942-7146 หรื อดูเพิ่มเติมได้ ที่ http://bsta.agr.ku.ac.th/new_th
/?p=631

รับสมัครนิสติ ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ ผู้บริ หาร บุคลากร และ
นิสิต ร่ วมกิจกรรมออกกาลังกาย ในโครงการ “โครงการวิ่ง เดิน คุย
เพื่อสุขภาพ” ทุกวันพุธเวลา 17.00 น. ณ สนามอินทรี จนั ทรสถิตย์

โครงการปริ ญญาโทส่งเสริ มการเกษตรสาหรับผู้บริ หาร
(ภาคพิเศษ) คณะเกษตร เปิ ดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้ าศึกษาต่อใน
ระดับปริ ญญาโท (รุ่นที่ 13) ประจาภาคต้ น ปี การศึกษา 2560
ผู้สมัครต้ องเป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทกุ สาขาวิชาหรื อ
เทียบเท่า เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานภาครัฐหรื อภาคเอกชน มีตาแหน่งหน้ าที่
ในฐานะหรื อเทียบเท่าหัวหน้ างาน /แผนก/ ฝ่ าย/กอง หรื อ ข้ าราชการ
พนักงานของรัฐ หรื อภาคเอกชน มีประสบการณ์ทางานภายหลัง
สาเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรื อเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรในฐานะเจ้ าของหรื อผู้บริ หารกิจการ
ผู้สนใจ ขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ โครงการปริ ญญาโท
ส่งเสริ มการเกษตรสาหรับผู้บริ หาร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตร ตังแต่
้
บัดนี ้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามโทรศัพท์ 02 – 942 –
8456 ต่อ 117 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.aec.agr.ku.ac.th

ศูนย์ภาษาเปิ ดอบรมภาษา

รับสมัครงาน

ขอเชิญชวนวิ่งออกกาลังกายทุกวันพุธ

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิ ดอบรมภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญี่ปนุ่ โปรตุเกส
รัสเซีย พม่า อินโดนีเซีย เขมร และภาษาไทยให้ กบั ชาวต่างชาติ
ประจาภาคปลาย ปี การศึกษา 2559 โดยเปิ ดสอนภาษาอังกฤษ
ทางด้ านต่างๆ และหลักสูตร Conversation ซึง่ ทุกระดับจะมีการ
กาหนดข้ อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อแบ่งระดับชันเรี
้ ยน
ผู้สนใจสมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ
สานักงานศูนย์ภาษา ชัน้ 1 ห้ อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
สอบถามโทรศัพท์ 02 – 942 – 8888 – 9 หรื อดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.lang.human.ku.ac.th

รับสมัครนิสติ ปริญญาตรี
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
เขตร้ อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร เปิ ดรับสมัคร
นิสิตใหม่ ในระบบรับตรง รอบที่ 1/2560 ประจาปี การศึกษา 2560
ผู้สมัครจะต้ องจบการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า และ
ต้ องมีผลคะแนน IELTS เฉลี่ยรวม 5.0 หรื อ คะแนน TOEFL 500
คะแนน หรื อผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกาหนด
และสอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ ค่าสมัครคนละ 1,300 บาท
รับสมัครทาง e-mail : bsta.agr@ku.ac.th,fagrmrp @ku.ac.th
ตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ ที่ สานักงานโครงการ ฯ
ห้ อง 810 ชัน้ 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร โทรศัพท์

ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ นม เปิ ดรับสมัครพนักงาน 4 อัตรา ดังนี ้
พนักงำนกำรเงิน 1 อัตรำ วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน การธนาคาร
การบัญชี บริ หารธุรกิจ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง พนักงำนบัญชีทอ วั ไป 1
อัตรำ วุฒิ ปริ ญญาตี สาขาบัญชีทวั่ ไป หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง
พนักงำนซ่ อมบำรุ ง 1 อัตรำ วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรื อสาขาที่
เกี่ยวข้ อง มีความรู้ เรื่ องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ตรวจสอบ
ซ่อมแซมระบบตู้คอนโทรลได้ เป็ นอย่างดี พนักงำนขับรถยนต์ 1
อัตรำ วุฒิม.3 ขึ ้นไป มีใบอนุญาตขับรถยนต์และสามารถทางาน
ตังแต่
้ 05.00 น. ได้ ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ศนู ย์ผลิตภัณฑ์นม
ตังแต่
้ บดั นี ้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 สอบถามโทรศัพท์
02 - 579 – 9594 ต่อ 109 หรื อดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.dairy.ku.ac.th
สำนักส่ งเสริมและฝึ กอบรม เปิ ดรับสมัครพนักงาน 2
อัตรา ดังนี ้ ตำแหน่ งนักวิชำกำรเกษตร ระดับปฏิบัตกิ ำร
1 อัตรำ วุฒิปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หรื อสาขาที่ กพ. กาหนดว่าใช้ เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นี ้ได้ ตำแหน่ งเจ้ ำหน้ ำทีอบริหำรงำนทัอวไป 1 อัตรำ วุฒิปริ ญญา
ตรี หรื อเทียบเท่า ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ ที่ สานัก
ส่งเสริ มและผึกอบรม ตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
สอบถามโทรศัพท์ 02 – 942 – 8820 – 9 ต่อ 136 หรื อดูรายละเอียด
เพิ่มเติม www.eto.ku.ac.th
2

